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يادداشت- 1

يك صندلي و هزاران ابهام
انتقادات فراواني كه اين روزها 
در خصوص وزير پيش��نهادي 
كار در ش��بكه هاي اجتماعي، 
فض��اي رس��انه اي و محاف��ل 
اقتص��ادي مطرح مي ش��ود، 
برآمده از اين واقعيت مشخص 
است كه وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي يكي از كليدي ترين 
)اگر نگوييم مهم ترين( س��اختارهاي اجرايي كش��ور در 
حوزه هاي اقتصادي و معيشتي است. بدون ترديد اگر در 
گذشته دولت ها برنامه ريزي معقولي در خصوص مديريت 
اين وزارتخانه صورت داده بودند، امروز دامنه وس��يعي از 
مشكالتي كه در حوزه هايي چون اشتغالزايي، مشكالت 
صندوق هاي بازنشستگي، تعيين حقوق و دستمزد، مقابله 
با فقر مطلق، حمايت از تشكل هاي كار و كارگري و... وجود 
دارند، حل و فصل ش��ده بودند. اين در حالي است كه اين 
وزارتخانه طي س��ال هاي اخير از بيش��ترين بودجه هاي 
سنواتي بهره برده اما به دليل عدم تخصص الزم افرادي كه 
در راس اين وزارتخانه قرار داشتند، اين سرمايه گذاري ها به 
درستي هزينه نشده است. در چند حوزه مشكالتي در كشور 
وجود دارند كه از طريق مديريت درست وزارتخانه تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي حل و فصل خواهند شد. در جريان اين 
يادداشت تحليلي تالش مي كنم به بخشي از اين حوزه هاي 

بنيادين اشاره كنم: 
نخست، مساله معيش��ت(؛ يكي از مهم ترين وظايف اين 
وزارتخانه، تشكيل بانك اطالعاتي در خصوص دهك هاي 
معيشتي در كشور است. توزيع يارانه هاي پرداختي از طريق 
سامانه هاي اطالعاتي اين وزارتخانه توزيع مي شوند. چنانچه 
در اين بخش كار اصولي و درس��تي صورت نگيرد، هزاران 
ميليارد تومان سرمايه گذاري هاي يارانه اي به اهداف از پيش 
تعيين شده خود نخواهد رسيد. سال هاست كارشناسان 
اعالم مي كنند پرداخت يارانه به همه ايرانيان كشور را دچار 
مشكالت عديده اي مي كند كه تداوم آن فاجعه بار است. 
بهبود اين وضعيت از طريق مديريت درست اين وزارتخانه 

صورت مي گيرد.
دوم، اش��تغالزايي(؛ رس��يدگي به مش��كالت واحدهاي 
اقتصادي و بنگاه ها و بهبود محيط هاي كسب و كار يكي از 
وظايق اصلي اين وزارتخانه است. از طريق هماهنگي هايي 
كه اي��ن وزارتخانه با هي��ات دولت ايجاد مي كند س��اير 
برنامه ريزي هاي اقتصادي دولت نيز جهت گيري درست 
پيدا مي كند. اگر اقتصاد ايران طي سال هاي اخير نتوانسته 
در حوزه اشتغالزايي قدم هاي بلندي بردارد، به دليل عدم 
اجراي درس��ت وظايف مرتبط با وزارت كار است. اجراي 
طرح هاي تسهيالت محور بدون پيوست هاي مولد باعث 
شده تا برنامه هاي اشتغالزايي اين وزارتخانه به نتايج مورد 

نظر نرسد.
س��وم، تعاون(؛ بر اساس اسناد باالدس��تي كشور يكي از 
مهم ترين حوزه هاي اقتصادي كه بايد در مسير شكوفايي 
قرار بگيرد، بخش تعاون اس��ت. بر اساس اصل 44قانون 
اساسي تا پايان برنامه ششم، 25 درصد اقتصاد ايران بايد 
از طريق حوزه هاي تعاوني ساماندهي شود. در حال حاضر 
اين ظرفيت به زحمت به 6 درصد مي رسد. نقش اين حوزه 
در ايجاد عدالت اقتصادي و معيشتي غيرقابل انكار است. 
بايد بدانيم افزايش مشاركت مردم در حوزه هاي اجتماعي 
و اقتصادي، هدايت سرمايه هاي خرد مردمي به بخش هاي 
مولد، وسيع تر كردن دامنه فعاليت هاي اقتصادي، شناسايي 
مزيت هاي اس��تاني و منطق��ه اي براي س��رمايه گذاري 
و... نمونه هايي از اهميتي اس��ت كه بخش تع��اون دارد و 

ساماندهي آن در زمره وظايف وزارت كار قرار مي گيرد.
چهارم، ساماندهي نيروي كار(؛ نيروي كار كشور ارزنده ترين 
ابزار براي توسعه است. ژاپن با استفاده از نيروي كار ماهر 
توانسته گام هاي بلند خود را در مسير توسعه بردارد. اين در 
حالي است كه در حال حاضر نيروي كار ايران جزو فقيرترين 
اقشار كشورمان قرار دارند و برنامه اي براي مهارت آموزي، 
رش��د و... در اين بخش اساس��ا وجود خارجي ندارد. واقع 
آن است مشكالتي كه نيروي كار كشور دارد، چشم انداز 
توسعه اقتصادي ايران را تيره و تار مي سازد. اين در حالي 
است كه مديران ايراني نتوانسته اند نيروي كار را در مسير 
برنامه ريزي هاي توسعه محور قرار دهند. نيروي كار كشور و 
خانواده هاي آنان در حال حاضر انگيره اي براي مشاركت در 
روند پيشرفت كشور ندارند. چرا كه مسووالن تالشي براي 
جلب اعتماد آنان نكرده اند. در چشم انداز آينده اين طبقه 
بايد تحت حمايت هاي مهارتي، آموزشي، رفاهي، بهداشتي 
و... قرار بگيرند تا انگيزه الزم را براي مشاركت در طرح هاي 

مولد داشته باشند. 
ج��داي از اين موضوع��ات، موارد ديگ��ري نيز وجود 
دارند كه اهميت اين وزارتخانه را در ش��مايل توسعه 
كشور برجسته مي سازند. اما به رغم اين اهميت، طي 
دهه هاي اخير به اين حوزه سرنوشت ساز توجه كافي 
نشده است. تحليلگران به درستي توقع دارند، فردي 
كه براي به دست گرفتن سكان هدايت اين وزارتخانه 
انتخاب مي شود، واجد ويژگي هاي تخصصي، علمي، 
مديريتي و مهارتي الزم باش��د. هنوز وزير پيشنهادي 
كار مشخص نكرده كه بازوان اجرايي و تيم تخصصي او 
براي به چرخش درآوردن چرخ هاي اين ساختار عظيم 
چه كساني هستند؟ آقاي عبدالملكي براي رسانه ها و 
كارشناسان بايد تشريح كند كه براي حوزه تعاون، روابط 
كار، توسعه و ايجاد ظرفيت در اشتغال، صندوق هاي 
بازنشستگي، بيكاران و... چه برنامه هايي را تدارك ديده 
و از آن مهم تر چه تيمي را براي تحقق اين برنامه ها گرد 
آورده است؟   ادامه در صفحه 5

حميد حاج اسماعيلي

براساس اعالم مركز آمار تورم به ۴۵،۲ درصد رسيد 

تورم  ركورد 26 ساله ر ا شكست

يادداشت-2

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3

حماقت يا توطئه؟

 ضرورت هاي نهضت 
حمل و نقل 

 چالش وزير جديد
 راه و شهرسازي

چالش هاي ديپلماسي اقتصادي 
كاركردمحور در خاورميانه

حوزه بهداشت و درمان 
منحصر به فرد است

از هيچ منظر و با هيچ منطقي 
نمي توان عملك��رد امريكا در 
افغانس��تان را موفقيت  آميز 
توصي��ف ك��رد. تردي��دي 
نيس��ت امري��كا شكس��تي 
فاح��ش و فاجعه ب��ار و حتي 
بي سابقه خورده است. طبعا 
رييس جمهور امري��كا براي 
الپوشاني اين شكست توجيهاتي مي  تراشد و مي كوشد 
با بازتعريف اهداف جنگ در افغانستان و انداختن ناكامي 
به گردن دولت و مردم افغانس��تان شكس��ت را پنهان 
كند. اما واقعيت اين است كه كشور افغانستان برگشته 
است به 20 سال پيش. امريكا هزاران كشته داد، هزاران 
ميليارد دالر هزينه كرد، زيرساخت هاي افغانستان را تا 
حدي تقويت كرد، كمك كرد تا س��از و كار مدرن براي 
اداره كشور ايجاد شود و آنگاه همه را تحويل طالبان داد 
و رفت. امريكا كشوري توسعه نيافته را تصرف كرد، تا حد 
امكان س��اخت و بعد دوباره تحويل دشمنش داد. همه 
اينها عقل سليم را مي آزارد. در اينجا يا يك بي  برنامگي، 
س��وءمديريت و »بي عرضگي« احمقانه در كار اس��ت 
يا توطئه اي كه هنوز ابعاد آن روش��ن نيست. احتمال 
بي عرضگي و حماقت اصال منتفي نيس��ت، زيرا امريكا 
نشان داده در برخي مسائل بسيار ناآگاه است و به عنوان 
كشوري دموكراتيك كه دولتمردانش براي كسب راي 
ناگزيرند از خواست مردم پيروي كنند، به سادگي گرفتار 
روزمّرگي هاي دموكراسي مي شود. يعني دولتمردان به 
جاي اقناع راي  دهندگان زود به آنها امتياز مي دهند. اما 
اين جواب قانع  كننده نيست. پس تكليف 2 هزار و 354 
امريكايي كه در افغانستان كشته شدند چه مي شود؟ آن 
هزاران مجروح و هزاران ميليارد هزينه جنگ با طالبان 
چه مي شود؟ به ويژه اينكه امريكا در افغانستان گرفتار و 
زمينگير نبود. با كمي تدبير مي توانست دستاوردهايش 
را حفظ كند. از 2015 تا 2020 تعداد كشته هاي ساالنه 
امريكا از اين قرار ثبت شده اس��ت: 22 )نفر(، 14، 15، 
17، 22 و 9. يعني حضور امريكا در افغانس��تان در اين 
پنج سال ماهانه بين يك تا يك  و نيم كشته در پي داشته 
است. اين تعداد كشته و حضور نظامي كم  شمار امريكا 
در افغانستان اصال به ميزاني نبود كه حساسيت جامعه 
امريكا را برانگيزد. در اين شرايط امريكا مي توانست پيش 
از خروج از افغانستان تكليف صلح ميان طالبان و دولت 
مركزي را روشن كند. يعني پس از تشكيل دولت فراگير و 
حضور طالبان در قدرت از افغانستان خارج شود، نه اينكه 
مانند فراري همه  چيز را رها كند و برود. شايد بگوييد اين 
مشكل خود افغانستاني  ها بود، اما امريكا وقتي اين همه 
هزينه انساني و مالي كرده نمي تواند دستاوردهايش را به 
فنا دهد و افزون بر اين، ماشين جنگي و زيرساخت هاي 
مناس��بي را هم براي دشمن خود بگذارد! اين شكست 
نيس��ت، حماقت اس��ت. مگر امريكا با طالبان مذاكره 
نمي كرد؟ مگر امريكا همزمان متحد دولت افغانستان 
نبود؟  ادامه در صفحه 2

مهندس رس��تم قاسمي وزير 
پيشنهادي راه و شهرسازي در 
ارايه بخشي از برنامه هاي خود 
در مجلس ش��وراي اس��المي 
به درس��تي ب��ه ضرورت هاي 
راه اندازي نهضت حمل و نقل 
اش��اره كرد. قطعا تجربه او در 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا 
در زمينه ساخت وساز راه ها، بنادر، فرودگاه ها و خطوط 
آهن در سراس��ر كش��ور كمك ش��اياني به ايشان براي 
ضرورت تدوين نهضت حمل و نقل كرده باش��د. نگاهي 
به آمار زيرساخت هاي حمل و نقل اعم از ريلي،  جاده اي 
و هوايي  ب��ه خوبي ضرورت هاي اين نهضت را دوچندان 
كرده اس��ت. بر اساس آمار هاي ارايه شده از سوي وزارت 
راه و شهرسازي در ۸ سال گذشته در حمل و نقل جاده اي 
طول آزادراه هاي كشور به طول 24 درصد، بزرگراه ها 36 
درصد، راه هاي اصلي 16 درصد، طول راه هاي روستايي 
آس��فالته 10 درصد، جابه جايي كاال با بارنامه 31 درصد 
رشد داشته است . همچنين در بخش ريلي طول خطوط 
اصلي ريل��ي 31 درصد، جابه جايي كل ب��ار 55 درصد، 
تعداد لوكوموتيو هاي موجود 16 درصد، تعداد واگن هاي 
باري 20 درصد و واگن هاي مسافري 2 درصد رشد داشته 
ادامه در صفحه 5 است ... 

در ادامه ماراتن بررسي برنامه 
وزي��ران پيش��نهادي دولت 
س��يزدهم، ديروز عصر نوبت 
به بررس��ي برنامه ها و نظرات 
موافق��ان و مخالفان رس��تم 
قاس��مي، وزير پيشنهادي راه 
و شهرسازي رس��يد. با توجه 
به اينكه قاسمي هيچ مخالفي 
نداشت، به نظر مي رسد، او بدون مشكل و با راي باال، راي 
اعتماد مجلس را كسب و از صبح پنجشنبه هفته جاري 
دوران تصدي خود در وزارت راه و شهرسازي را آغاز خواهد 
كرد؛ وزارتي كه از گستردگي، تنوع حوزه و البته مشكالت 
متعددي برخوردار اس��ت. اين همه در حالي اس��ت كه 
مجلس همچنان طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي را 
در دستور كار خود دارد و به نظر مي رسد، اين طرح، پس 
از پايان بررسي برنامه وزيران پيشنهادي و راي اعتماد و 
در پي آن، تعطيلي يك هفته اي مجلس، از حدود دو هفته 
ديگر در مجلس بررسي و پيگيري خواهد شد. از اين رو، 
شايد فوري ترين چالش رستم قاسمي در روزهاي مياني 
شهريور ماه با مصوبه مجلس و تاييد شوراي نگهبان بروز 
كند. اگر چه درباره نتيجه نهايي پيگيري طرح تفكيك 
وزارت راه و شهرسازي در مجلس، نمي توان پيش بيني 
ادامه در صفحه 2 قطعي داشت اما از آنجا كه ... 

فروپاش��ي اتح��اد جماهي��ر 
ش��وروي ش��ايد به ظاهر يك 
اتفاق سياس��ي بود كه توسط 
بس��ياري از سياس��تمداران 
قابلي��ت ع��دم ي��ا وج��ود 
پيش بين��ي را داش��ت اما با 
رخداد خود توانست پيامدهاي 
غيرقابل انكاري را بر زيس��ت 
اجتماعي جهان بگذارد، اما يكي از پيامدهاي اين رخداد 
قدرت گرفتن كشورهايي بود كه توانستند از اين رخداد 
حداكثر بهره برداري سياس��ي، اقتص��ادي، فرهنگي و 
اجتماعي را به عرصه ظهور بگذارند كه از آنها مي توان به 
كشور راهبردي و استراتژيك چين اشاره كرد. ازاين رو 
اين نكته سبب شد كه اين كشور در منطقه خاورميانه 
راهبردهاي جديدي را برگزيند كه به طور فزاينده اي با 
ديپلماس��ي اقتصادي خاورميانه مرتبط است. در اكثر 
كشورهاي اين منطقه چالش هاي گوناگون و متعددي 
وجود دارد و همين مساله سبب مي شود كه در دوگانه 
اقتصاد يا امنيت تلقي و ذهنيت بيشتر اين كشورها به 
سمت مساله امنيت برود در اين يادداشت در پي پاسخ 
به اين س��وال خواهم بود كه موان��ع اصلي عدم توفيق 
كش��ورهاي اين منطقه در ديپلماسي اقتصادي را چه 
ادامه در صفحه 3 مواردي مي توان برشمرد...  

اين روزه��ا بيش از ه��ر زمان 
ديگري بايد از كادر درمان خود 
سپاسگزار باش��يم. اين افراد از 
جان گذش��ته اند و تمام تالش 
خود را مي كنند ت��ا بتوانند در 
جهت س��المتي بيماران گام 
بردارند. همه م��ا مي دانيم كه 
در جنگ نابرابر مبارزه با كرونا 
پزشكان و كادر درماني همراه و همگام مردم بودند و امروز 
با ايثار و فداكاري خود ثابت كرده اند پاي قس��م نامه خود 
ايس��تاده و جان مي دهند تا ما زنده بمانيم. اما با تمام اين 
تفاسير مردم از كادر درماني به ويژه پزشكان سه درخواست 
دارند؛ يكي كاهش خطاهاي پزشكي و فرار مالياتي و ديگري 
خدمت در مناطق محروم كشور. پزشكي در ميان مشاغل 
مختلف، منحصر به فرد اس��ت، چرا كه به طور مستقيم با 
جان انسان ها سر و كار دارد و به همين دليل اخالق بخشي 
جدايي ناپذير از علم پزشكي تلقي مي شود بر همين اساس 
بايد خطاهاي پزشكي به پايين ترين حد خود برسد تا شاهد 
مرگ و مير كمتر بيماران به واس��طه خطاهاي پزشكي 
باشيم، تمام وجود پزشك بايد در قسم نامه بقراط او خالصه 
شود. كاهش خطاي پزشكي به ويژه در شرايطي كه كشور 
درگير بيماري ناشناخته كرونا است مي تواند اعتماد مردم 
را به پزشكان دو چندان كند.  ادامه در صفحه 8

مهدي تديني

محمدعلي محسني بندپيپرهام پوررمضانمجيد اعزازيسيد عبدالكريم محقق 

پيام تسليت رهبر انقالب اسالمی در پی درگذشت 
عالم و متفکر برجسته آقای محمدرضا حکيمی

در پيام خداحافظي  وزير اقتصاد
 دولت روحاني مطرح شد 

»تعادل« سومين روز بررسي 
صالحيت وزراي پيشنهادي 

را بررسي مي كند

تناقض در برنامه هاي وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي

مخالفان: برنامه وزير پيشنهادي كار از 
اينترنت برداشته شده است

موافقان: الگوي كار عبدالملكي به 
جهان توصيه شده

زهرا س�ليماني| »برنامه وزير پيشنهادي كار از 
اينترنت برداشت شده و با سرچ در گوگل هم مي توان 
آن را يافت.كس��ي كه از يك بدنه ي��ك وزارتخانه 
نيس��ت، حداقل 6 ماه فرصت مي خواهد كه فضا را 
بشناسد، ما زمان نداريم. ما به برنامه نياز داريم.« اين 
عباراتي است كه هاجر چناراني، نماينده نيشابور از 
مجلس با استفاده از آنها تالش مي كند، نمايندگان را 
متوجه مشكالتي كند كه حضور حجت عبدالملكي 
در راس هرم اجرايي وزارت كار مي تواند براي بدنه 
وسيع اين وزارتخانه كليدي ايجاد كند. وزارتخانه اي 
كه بسياري آن را يكي وزارتخانه هايي مي دانند كه 
مهم ترين نقش را در معيش��ت و اشتغال مردم ايفا 
صفحه 2 را بخوانيد مي كند.  

»چالوس« ايران را ابرقدرت گازي مي كند؟

صفحه 2        صفحه 2    

صفحه 3    

 دانشمندی جامع
 اديبی چيره دست

و اسالم شناسی عدالتخواه

203 هزار ميليارد تومان 
 اوراق مالي

 در دوره  سه ساله 

اظهارات 
عجيب 

روس هاعبدالملكي
و عسلويه شمالي

نرگس رسولي| نش��ريه بين المللي اويل پرايس در 
گزارش��ي به كش��ف ميدان گازي جديدي در درياي 
خزر اشاره كرده كه براي ايران حكم عسلويه آن هم در 
شمال و هم مرز با همسايگان شمالي را دارد؛ گزارشي 
كه بسياري از رسانه هاي داخلي به انعكاس جزييات 
آن پرداخته اند اما بر روي س��ايت خبري وزارت نفت 

نه خبري از اين كشف است و نه اشاره اي شده است. 
سايت اين وزارتخانه عكس ها و تيترهاي برگزيده خود 
را به خداحافظي شيخ الوزراي نفت و وعده هاي وزير 
جديد اختصاص داده و از خير خب��ري كه براي اين 
وزارتخانه به مثابه پر شدن سيلوهاي گندم يوزارسيف 
پيغمبر و گذر از روزگار سخت قحطي داشت، گذشته 
كه موجب مي شود تازگي اين گزارش با اما و اگرهاي 
متعدد مواجه ش��ود. چرا كه براي متولدين كشوري 
كه تمام اقتصادش سال هاست وابسته به منابع نفت و 
گازش است اين امر بديهي است كه كشف هر ميدان 
جديدي در سكوت خبري پشت س��ر گذارده شود. 
پس ناگفته پيداست كه قبل از خوشحالي براي كشف 
اين ميدان كه بنا به ادعاي نويس��ندگان گزارش اين 
نشريه بين المللي مي تواند گاز اروپا را تامين كند، بايد 
صحت و س��قم آن مشخص ش��ود كه اگر تاييد شود 
ايران بي رقيب مي تواند در بازار گازي يكه تازي كند. 
گو اينكه هفته گذشته خبر كشف ميدان گازي جديد 
در جنوب رسانه اي شده بود و مانور خبري بر روي اين 
ميدان كمي عجيب و غيرحرفه اي بود.  اين نش��ريه 

بين المللي در گزارش��ش با تاكيد به كشف اخير يك 
ميدان گازي در آب هاي شمالي ايران اشاره كرده است: 
»ايران قادر خواهد بود حداقل 20 درصد گاز مورد نياز 
اروپا را تأمين كند و اين موضوع جغرافياي سياس��ي 
منطقه را تغيير مي دهد.« مي��دان گازي »چالوس« 
قرار اس��ت با هدف ايجاد يك قط��ب جديد گازي در 
شمال ايران براي تكميل قطب جنوبي گاز اين كشور 
با محوريت ميدان عظيم پارس جنوبي احداث شود.
توس��عه دهنده اصلي ميدان گازي چالوس، شركت 
نفت خزر )KEPCO( اس��ت ام��ا كمك هاي فني و 
مالي هم از روسيه و چين دريافت مي شود.البته قرار 
است ميزان صادرات، قيمت و مقصد اين گاز با روسيه 
هماهنگ شود و اين موضوع بر تسلط مسكو بر اروپا 
در زمينه انرژي كه در حال حاضر يكي از موضوعات 
اصلي اختالف بين اروپا و ش��ريك خود در ناتو يعني 
اياالت متحده امريكا اس��ت، مي افزايد. موضوعي كه 
پاي روس ها رادر موضوعات انرژي ايران به ميزان قابل 
توجهي باز خواهد كرد. زمان��ي كه به مصاحبه علي 
اصولي مديرعامل شركت نفت خزر، دقت مي كنيم 
كه تخمين زده »ميدان چالوس« ذخاير گازي معادل 
يك چهارم ميدان گازي عظيم پارس جنوبي يا حدود 
11 فاز آن را دارد، بيش��تر احتمال قديمي بودن خبر 
اين ميدان به ذهن متبادر مي شود كه البته اين موضوع 
هنوز تحت تاثير اختالفات اخير بين پنج كشور ساحلي 
خزر كه نفت، گاز و ساير حقوق خود را در آن تقسيم 

مي كنند، قرار نگرفته اس��ت، اين پنج كشور شامل 
روسيه، ايران، قزاقس��تان، تركمنستان و جمهوري 
آذربايجان مي شود. تعيين نام رسمي خزر به عنوان 
»دريا« يا »درياچه« در اوايل س��ال 2019 بوده و اين 
تعيين نام در نحوه تقسيم منابع نفت و گاز خزر بين 
اين پنج كشور بسيار مهم است. بر اساس اين گزارش، 
به ص��ورت محافظه كارانه تخمين زده مي ش��ود كه 
ذخاير ثبت شده و احتمالي ميدان هاي گازي و نفتي 
وسيع تر در منطقه خزر كه شامل ميدان هاي ساحلي 
و فراساحلي مي شوند، داراي 4۸ ميليارد بشكه نفت 
و 292 تريليون فوت مكعب گاز طبيعي باشد. روسيه 
تصميم گرفته است كه درياي خزر دوباره به عنوان دريا 
تعيين شود، نه درياچه كه به طور اساسي تقسيم درآمد 
حاصل از آن را تغيير داده است.در ميان شركا، سهم 
ايران از 50 درصدي كه در توافق اوليه منعقد ش��ده 
در سال 1921 )در مورد حقوق ماهيگيري( با اتحاد 
جماهير شوروي سابق تعيين شده بود و در سال 1924 
اصالح شد و با كاهش شديد به 11/۸75 درصد رسيد 
و اين بدان معناست كه ايران دست كم ٢/٣ تريليون 
دالر از درآم��د خود را از دارايي هاي مش��ترك منابع 
انرژي از دست مي دهد. بنابرتحليل اين نشريه، دليل 
اينكه ايران اين تغيير وحشتناك در سهم خود از غنايم 
درياي خزر را پذيرفت اين بود كه در آن زمان در حال 
مذاكره براي توافق 25 ساله با چين بود كه شامل يك 
توافق بزرگ مهم با روسيه هم مي شد. اين قرارداد با 

روسيه يك ضرورت حقوقي براي قرارداد 25 ساله با 
چين بود؛ به عنوان مثال اين قرارداد اجازه مي دهد كه 
هواپيماها و كشتي هاي روسي و چيني از سايت هاي 
مشترك در سراسر ايران استفاده كنند، اين قرارداد 
به توافقات موجود چند اليه و 10 ساله كه ايران تا آن 
زمان با روسيه امضا كرده بود، اضافه شد. كاظم جاللي 
سفير ايران در مس��كو، ماه گذشته اعالم كرد كه اين 
قرارداد معمول 10 ساله اكنون با يك قرارداد 20 ساله 
با روسيه كه ش��امل همكاري هاي سياسي، امنيتي، 
نظامي، دفاعي و اقتصادي مي ش��ود جايگزين شده 
است.با توجه به اين تحوالت، تهران ضرورتي نمي ديد 
تا در مذاكرات درباره سهم خود از منابع درياي خزر با 
كرملين بازي سختگيرانه اي را آغاز كند. يكي از عناصر 
كليدي اين توافقنامه 20 ساله جديد بين ايران و روسيه 
و دو توافقنامه 10 ساله قبلي اين است كه روسيه عمال 
بر اينكه گاز ايران در كجا و به چه قيمتي فروخته شود، 
كنت��رل دارد. يكي از دغدغه هاي اصلي مس��كو طي 
سال هاي متمادي، كنترل اين تهديد احتمالي عليه 
تسلط خود بر عرضه گاز به اروپا و قدرت ژئوپليتيك قابل 
توجه ناشي از آن و همچنين توانايي هاي ايران در اين 
زمينه بوده است. ايران ذخاير اثبات شده گاز طبيعي 
 )Tcf( خود را مع��ادل 1193 تريليون ف��وت مكعب
برآورد كرده است كه پس از روسيه، حدود 17 درصد 
از ذخاير كل جهان و بيش از يك سوم ذخاير اوپك را به 
ادامه در صفحه 6 خود اختصاص مي دهد. 



زهرا سليماني| »برنامه وزير پيشنهادي كار از اينترنت 
برداشت ش��ده و با سرچ در گوگل هم مي توان آن را يافت.

كس��ي كه از يك بدنه يك وزارتخانه نيست، حداقل 6 ماه 
فرصت مي خواهد كه فضا را بشناس��د، ما زمان نداريم. ما 
به برنامه نياز داريم.« اين عباراتي است كه هاجر چناراني، 
نماينده نيشابور از مجلس با استفاده از آنها تالش مي كند، 
نمايندگان را متوجه مش��كالتي كند كه حضور حجت 
عبدالملكي در راس هرم اجرايي وزارت كار مي تواند براي 
بدنه وسيع اين وزارتخانه كليدي ايجاد كند. وزارتخانه اي 
كه بسياري آن را يكي وزارتخانه هايي مي دانند كه مهم ترين 
نقش را در معيشت و اشتغال مردم ايفا مي كند. اما جداي 
از انتقادات تند و نطق هاي آتشين نمايندگان مخالف وزير 
پيش��نهادي كار، نحوه دفاع 30دقيقه اي عبدالملكي در 
صحن و استفاده از واژگاني عجيب براي معرفي خود و دفاع 
از برنامه پيشنهادي اش بازتاب هاي وسيعي در شبكه هاي 
اجتماعي و محافل اقتصادي پيدا كرد و تحليلگران انتقادات 
دامن��ه داري را در خص��وص ادبيات به كار رفته توس��ط 
عبدالملكي مطرح كردند. اما در بخش��ي از اظهارات وزير 
پيشنهادي كار مواردي در خصوص مقابله با فساد و نقش 
برخي افراد نزديك به بيوت مراجع مطرح شد كه ساعاتي بعد 
از سوي عبدالملكي اصالح شد. اصالحيه اي كه علي نيكزاد 
نايب رييس مجلس آن را قرائت كرد و گفت: »عبدالملكي 
در اين نامه تاكيد كرده است كه در خصوص رانت جويان و 
مفسدان منصوب در زيرمجموعه هاي وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، مراد من از وابستگان به بيوت آيات عظام افراد 
سودجو و مشخصي هستند كه با ادعاي كذب نزديكي به 
بيوت ايشان به دنبال سوءاستفاده و تحقق نيات سودجويانه 
خود هستند. روشن اس��ت حفظ احترام مراجع عظام و 
بيوت آن بزرگواران بر همه واجب بوده و آن بيوت از نكات 
بيان شده مبرا هستند.« اصالحيه اي كه نشان دهنده اين 
واقعيت مشخص است كه وزير پيشنهادي كار، هنوز ابعاد 
و زواياي گوناگون فعاليت هاي كالن سياسي و اقتصادي 
را درك نكرده و تجربه الزم براي به دس��ت گرفتن سكان 
هدايت وزارتخانه اي در سطح وزارتخانه تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي را ندارد. 

   سايه روشن هاي كابينه
در شرايطي كه بعد از پيروزي ابراهيم رييسي در انتخابات 
رياس��ت جمهوري س��يزدهم، برخي تحليلگران اميدوار 
بودند، رييس جمهوري جديد با پرهيز از رويكردهاي خاص 
جناح��ي، تالش كند تا از همه ظرفيت هاي كش��ور براي 
حل مشكالت اساسي كشور استفاده كند، اما ارايه كابينه 
پيشنهادي دولت سيزدهم، نشان داد كه نه تنها طيف هاي 
ميانه رو و اصالح طلب در اين ليست سهمي ندارند، بلكه حتي 
جاي طيف هاي اصولگراي سنتي و باسابقه نيز در اين ليست 
خالي است. بر اين اساس است كه بالفاصله پس از معرفي 
كابينه پيشنهادي، برخي چهره هاي باسابقه اصولگرا اعالم 
كردند، جبهه پايداري و وزراي دولت احمدي نژاد از بيشترين 
سهم در كابينه سيزدهم برخوردار شده اند و افرادي كه تالش 
مي كردند دولت سوم روحاني تشكيل نشود، در واقع طرحي 
از دولت سوم احمدي نژاد ارايه كرده اند. احمد توكلي يكي از 
چهره هاي باسابقه اصولگرا ساعاتي پس از ارايه ليست كابينه 
در جريان گفت وگو با »تعادل« به اين نكته اشاره كرد كه »با 
يك چنين كابينه اي نمي توان براي حل مشكالت بنيادين 
اقتصاد كشور نسخه مناسبي پيچيد.« اظهارنظرهايي كه 
توسط ساير چهره هاي اصولگراي ميانه رو و سنتي نيز تكرار 
شد. در اين ميان اغلب نمايندگان مجلس يازدهم نيز نسبت 
به غلبه حضور اعضاي جبهه پايداري در اين ليست لب به 
گاليه و شكايت گشودند و اعالم كردند در خوش بينانه ترين 
حال��ت، 65 الي 70 درصد كابينه موف��ق به جلب اعتماد 
نمايندگان خواهد شد. اظهارنظرهايي كه با نزديك شدن 
به موعد رسمي بررسي صالحيت ها رنگ و بوي ديگري به 
خود گرفت و مخالفان تند و تيز كابينه پيشنهادي در مجلس، 
آرام آرام ديدگاه هاي خود را در مخالفت با وزراي پيشنهادي 
تعديل كردند. تغيير ناگهاني در رويكرد نمايندگان باعث شد 
تا برخي تحليلگران نتيجه گيري كنند كه برخي نهادهاي با 
نفوذ از نمايندگان خواس��ته اند تا با دولت براي كسب راي 
اعتماد همكاري بيشتري داشته باشند. رويكردي كه در 
واقع پيروزي ديگري را در ليست فتوحات جبهه پايداري در 
مواجهه با طيف نزديك به قاليباف در مجلس نوشت و آنان 
را به عنوان، مهم ترين گروه تصميم ساز در اتمسفر سياسي 
و راهبردي كشور معرفي كرد. يكي از نمايندگان مخالف 
ليست پيش��نهادي كه در روزهاي ابتدايي ارايه ليست در 
پاسخ به خبرنگار تعادل در خصوص كيفيت كابينه اعالم 
كرد به دليل مشكالت كيفي وزراي پيشنهادي حاضر به 
گفت وگو در خصوص وزراي پيشنهادي نيست، حسينعلي 
حاجي دليگاني عضو هيات رييسه مجلس بود. چهره اي كه 
بعد از مخالفت هاي ابتدايي با كابينه پشنهادي، اعالم كرد، 
ديدگاهش نس��بت به ليست ارسالي تغيير كرده و معتقد 
است به جز يك يا 2مورد، اكثر چهره هاي معرفي شده، راي 

اعتماد خواهند گرفت. 

   سرنوشت كابينه در بهارستان
اگر وزراي پيشنهادي را به سه دسته وزراي »امنيتي، نظامي 
و راهبردي«، »اقتصادي« و »آموزشي« دسته بندي كنيم. 
دسته نخست )شامل وزراي كشور، اطالعات، دادگستري، 
امور خارجه و دفاع( از بيشترين اقبال در ميان نمايندگان 
برخوردار هستند و پيش بيني ها حاكي از آن است كه اكثر 
اين افراد موفق به كسب راي اعتماد نمايندگان خواهند شد. 
سكه اقبال دسته دوم كه شامل وزراي اقتصادي مي شوند 
اما دو رو داشت. كيفيت بسياري از افراد اين دسته از وزراي 
پيشنهادي بعد از معرفي به مجلس با مخالفت هاي فراواني 
از س��وي مجلس همراه شد. بيش��ترين انتقادها متوجه 
وزراي كار، صم��ت و نيرو بود. مخالفان با اش��اره به وعده 
رييس جمهوري كه تالش خواهد كرد، افراد گزيده شده، 
سلسله مراتب تخصصي را در وزارتخانه هاي مورد نظر طي 

كرده باشند، عبدالملكي را فاقد تجربه الزم براي به دست 
گرفتن سكان هدايت وزارتخانه عظيمي چون تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي ارزيابي مي كردند. برآوردهاي اوليه خبرنگاران 
سياسي نيز حاكي از آن بود كه اين دس��ته از وزرا قادر به 
عبور از داالن بررسي صالحيت ها در بهارستان نخواهند 
بود. ارزيابي هايي كه گذش��ت زمان نش��ان داد، چندان 
پايدار نخواهند ماند و گذشت ايام نشان داد كه هنوز البي 
و مذاكره در راهروهاي بهارستان و تماس هاي افراد با نفوذ 
كارايي خود را از دست نداده است. با نزديك شدن به موعد 
بررسي صالحيت ها، آرام آرام از حجم مخالفت ها با وزراي 
اقتصادي نيز كاسته شد تا جايي كه برخي وزراي پيشنهادي 
در جلسه بررسي صالحيت ها و در زمان ارايه دفاعيه خود 
با اعتماد به نفس كامل خطاب به نمايندگان اعالم كردند، 
حتي در صورتي كه به آنان راي ندهند، فرد بعدي را خودشان 
انتخاب خواهند كرد و س��كان هدايت وزارتخانه را دست 

خواهند گرفت. موضوعي كه برخي تحليلگران و نمايندگان 
اصالح طلب قبل از انتخابات رياست جمهوري 1400 نسبت 
به وقوع آن هشدار داده بودند و اعالم كرده بودند آيا مجلسي 
كه بي��ش از 220 نفر از نمايندگان ب��راي نامزدي يكي از 
كانديداها نامه درخواست مي نويسد، قادر خواهد بود بعد 
از انتخابات در شمايل »وكيل المله« از منافع عمومي مردم 
براي بهره مندي از كابينه اي متخصص صيانت كنند و مهم تر 
از آن وزراي متخلف را پاي ميز احضار و استيضاح بنشانند. 
موضوعي كه به نظر مي رسد در جريان بررسي صالحيت 

وزراي پيشنهادي به عينه مشاهده شد. 

   شمايل بدون روتوش وزير كار
 سومين روز بررس��ي صالحيت وزراي پيشنهادي دولت 
س��يزدهم در صحن علني با بررس��ي صالحي��ت وزراي 
پيشنهادي بهداشت، جهاد كش��اورزي، راه و شهرسازي 

و... ديروز در شرايطي پشت سر گذاشته شد كه همچنان 
انتق��ادات در خصوص نحوه ادبيات به كار رفته از س��وي 
عبدالملكي وزير پيشنهادي كار ادامه دارد. صالحيت حجت 
عبدالملكي گزينه رييس��ي براي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي ديروز در شرايطي بررسي شد كه 3 كميسيون 
مرتبط يعني كميسيون هاي بهداشت، آموزش و اجتماعي 
صالحيت او را براي رسيدن به اين وزارتخانه تاييد كردند. با 
اين حال نمايندگان مخالف در اظهارات تندي عبدالملكي 
را نقد كردند و او را براي رسيدن به اين سمت فاقد تجربه و 
بدون برنامه دانستند. در نامه معرفي عبدالملكي آمده است 
اين فرد با 40 سال سن جوان  ترين عضو كابينه پيشنهادي 
رييسي است. چهره اي كه ايرانيان پيش از اين او را در كاراكتر 
يكي داوران برنامه ميدان شبكه 3 به خاطر مي آوردند و در 
كنار آن بر خي اظهارنظرهاي عجيب او در حوزه مس��ائل 
اقتصادي، بازتاب هاي وس��يعي در شبكه هاي اجتماعي 
پيدا كرده بود. عبدالملكي داراي مدرك كارشناس ارشد 
معارف اسالمي و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دكتراي 
اقتصاد از دانشگاه اصفهان است. عنوان غيررسمي مشاور 
وزير اقتصاد دولت نخست احمدي نژاد طي سال هاي 85 
تا 88، معاونت اش��تغال و خودكفايي كميته امداد و عضو 
هيات مديره صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير در 
رزومه او مشاهده مي شود. مهم ترين حاشيه هاي اين چهره 
اما به اظهاراتي بازمي گردد كه در مخالفت با fatf و برجام 
داشت. كاراكتري كه يك بار در مواضعي تند و غيرمعمول 
براي مس��ووالن فرهنگي دولت روحاني ب��ه دليل آنچه 
ولنگاري فرهنگي مي دانس��ت آرزوي مرگ و عذاب الهي 
كرد. عبدالملكي همچنين در اظهاراتي عجيب اعالم كرده 
بود، دليل توسعه صنعت خودروسازي كره جنوبي آن است 
كه در معماري اين كشور، پاركينگ هاي خانه ها را طوري 
مي سازند كه ماش��ين هاي امريكايي امكان ورود نداشته 
باش��ند! او همچنين در توييتي پيشنهاد كرد در راستاي 
طرحي ذيل عنوان »انقالب اقتصادي« زمين هاي كشاورزي 
به گونه اي تغيير كاربري دهند كه مالك آن زمين ها اختيار 
داشته در آنها هر فعاليت دامي، صنعتي و… انجام دهد. او 
در اظهارنظري عجيب مدعي شده بود كه امريكا از تحريم 
ايران بيش از 270 ميليارد دالر آس��يب ديده است و زيان 
اروپا نيز بين سال هاي 2011 تا 2015 بيش از 220 درصد 
از ميزان خسارت امريكايي  ها بيشتر است. اعداد و ارقامي كه 
با نقدهاي جدي در فضاي عمومي و محافل اقتصادي مواجه 
شد و تحليلگران گوينده آن را در خوش بينانه ترين حالت 

فاقد تخصص الزم عنوان كردند.

   اظهارات موافقان و مخالفان عبدالملكي در 
نشست بررسي صالحيت

مخالفان: برنامه وزير پيش�نهادي كار از اينترنت 
برداشته شده است

هاجر چناراني، نماينده نيش��ابور: 30 صفحه از برنامه ها 
تصوير است و بخشي از آن هم به بيان چالش ها، معضالت 
و راهكارهاي تئوري و نظري پرداخته شده كه با سرچ در 
اينترنت مي توان آن را پيدا كرد. توقع ما اين است كه وزير 
پيشنهادي كار برنامه دهد. برنامه يعني در سه مدل كوتاه، 
ميان و بلندمدت. خيلي ها تماس گرفتند كه ما صحبت 
نكنيم اما اگر وزيري مخالف نداشته باشد چطور مي خواهيم 

برنامه هاي مان را به مردم عرضه كنيم؟
عبدالحسين روح االميني نماينده تهران: وزارت كار جاي 
سياست گذاري و تئوري پردازي نيست. عبدالملكي داور 
موفقي در مس��ابقه تلويزيوني ميدان بودند. اما اشراف به 
حوزه اي��ن وزارت خانه ندارد. تف��اوت كميته امداد با يك 
وزارت خانه خيلي زياد است. سيدناصر موسوي الرگاني، 
نماينده فالورجان: مخالفت بنده با ايشان از روي دلسوزي 
براي رييس جمهور و مجلس است و هيچ انگيزه سياسي در 
كار نيست. آقاي عبدالملكي جواني است كه داراي آينده 
درخشاني است اما انتخاب او در اين مقطع به عنوان وزير يك 
ابروزارتخانه ظلم به ايشان است. مشاورين آقاي عبدالملكي 
به ايشان مشاوره غلط مي دهند. عبدالملكي مي گويد اگر 
ايران را بگرديد نظير من نمي يابيد. عبدالملكي مي گويد 
اگر من را انتخاب نكنيد، نف��ر بعدي را هم باز من انتخاب 
مي كنم. اصغر سليمي، نماينده سميرم: برنامه شما جهت 
اشتغال پايدار ساالنه بلندپروازانه است و به نظر مي رسد كه 
حوزه تعاون، كار و رفاه اجتماعي مغفول مانده است. با اين 
اوصاف بهتر نبود كه فردي از داخل بدنه تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي معرفي مي شد؟

موافقان: الگوي كار عبدالملكي به جهان توصيه 
شده

بهزاد عليزاده، نماينده مردم دهلران: آقاي عبدالملكي به 
عنوان يكي از جوان ترين اعضاي كابينه در حوزه اقتصادي 
صاحب نظر است. حضور ايش��ان در اين وزارتخانه منشأ 
تحول، خير و بركت خواهد شد. علي اكبر بسطامي، نماينده 
ايالم: مصداق بارز فرد مناسب براي اين وزارتخانه، حجت اهلل 
عبدالملكي است. ايشان از تحصيالت آكادميك بهره مند 
است و تجربيات ايشان در زمينه اقتصاد و مديريت زبانزد 
خاص و عام است. ايشان در دوره مديريتي خود الگويي را به 
جهان ارايه كردند كه سازمان بين المللي كار توصيه كرد كه 
از الگوي مديريتي عبدالملكي استفاده شود. ايشان توانستند 
با نيم درصد از اعتبارات كشور 30 درصد از اشتغال كشور 
را ايجاد كنند. در طول چهار سال بيش از 6۹3 هزار شغل 
در كشور ايجاد كردند. روشنفكر، نماينده بويراحمد: اولين 
ويژگي عبدالملكي باورمندي به جمله ما مي توانيم است. 
ايش��ان روحيه فساد س��تيزي دارد و اهل محافظه كاري 
نيست. يكي از ش��يوه هاي مديريت نوين در دنيا همين 
مديريت سيستمي است كه ايشان داراي اين ويژگي است.
سيد محمد موحد، نماينده مردم كهگيلويه: اين دولت از 
قوي ترين دولت هاي ايران است و وزراي آن، وزراي توانمند، 
جوان، نخبه و توانمند هستند. همين آقاي عبدالملكي كه 

مورد نقد قرار گرفته است از نخبگان اقتصاد است.
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پيام تسليت رهبر انقالب در پي 
درگذشت محمدرضا حكيمي

رهبر معظم انقالب اس��المي در پيامي درگذشت 
عالم و متفكر برجس��ته محمدرض��ا حكيمي را 
تس��ليت گفتند. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني 
دفتر مق��ام معظم رهب��ري، در متن پي��ام رهبر 
انقالب اس��المي آمده است: »با تأسف و تأثر خبر 
درگذش��ت عالم و متفكر برجس��ته جناب آقاي 
محمدرضا حكيمي قّدس اهلل نفسه را دريافت كردم. 
ايشان دانش��مندي جامع و اديبي چيره دست و 
انديش��ه ورزي نوآور و اسالم شناس��ي عدالتخواه 
بودند. ايش��ان عمر را فارغ از آرايه ها و پيرايه هاي 
م��ادي، در خدم��ت معارف واالي قرآن و س��ّنت 
گذرانده و آثاري ارزش��مند از خ��ود به جا نهادند. 
بهره گيري از محضر پر فيض و نفس گرِم استادان 
معرفت و معنويت در مش��هد مقدس، ذخيره اي 
از ت��وكل و تعّبد و غناي نف��س در دل و جان اين 
ش��خصيت عزيز به جا نهاده بود كه تا آخر عمر با 
بركتش وي را اس��توار مي داشت. اينجانب فقدان 
اندوهب��ار اين رفي��ق ديرين را به خان��دان مكّرم 
حكيمي و بازماندگان به ويژه برادر بزرگوار ايشان 
و نيز به همه  دوس��تان و عالقه مندان آن مرحوم 
تسليت عرض مي كنم و رحمت و مغفرت الهي را 

براي وي مسألت مي نمايم.«

استقبال رييسي از همكاري با 
اتريش در تامين واكسن كرونا

رييس جمهور در گفت وگو با صدر اعظم اتريش تاكيد 
كرد كه گروه هاي مختلف افغانستاني در تعامل با هم 
از فرص��ت خروج امريكايي ها ب��راي ايجاد يك الگوي 
حكمراني فراگير بهره بگيرند. به گزارش ايسنا، ابراهيم 
رييسي رييس جمهوري، ظهر دوشنبه در گفت وگوي 
تلفني سباستين كورتس صدراعظم اتريش با او، با اشاره 
به سابقه 500 ساله روابط دوستانه و سازنده دو كشور 
گفت: اين سابقه طوالني، سرمايه ارزشمندي براي آينده 
روابط است. رييس جمهوري با بيان اينكه با وجود اراده 
و انتفاع از تعامالت اقتصادي، كاهش مبادالت تجاري 
دو كشور مبنا و توجيه منطقي ندارد، اظهار داشت: بايد 
حافظ منافع دو كشور باشيم و اجازه ندهيم بدخواهان 
با ترفندهاي مختلف بر اين روابط تاثير بگذارند. رييسي 
با اشاره به شيوع سويه جهش يافته ويروس كرونا اظهار 
داش��ت: از همكاري با اتريش در زمينه تامين واكسن 
كرونا استقبال كرده و آمادگي داريم در امور تحقيقاتي 
مشترك مربوط به واكسن فعاليت نماييم. سباستين 
كورتس صدراعظم اتريش نيز در اين گفت وگوي تلفني 
با اظهار اميدواري نس��بت به تداوم و گس��ترش روابط 
دوجانبه دوستانه و س��ازنده در عرصه هاي مختلف با 
كشورمان اظهار داش��ت: اميدواريم دولت جديد ايران 
در ايجاد شكوفايي اقتصادي و اجتماعي براي مردم اين 
كشور بيش از پيش موفق باشد و در عرصه بين المللي نيز 
مذاكرات اتمي دولت ايران با كشورهاي طرف مذاكره 

هر چه سريع تر آغاز شده و با موفقيت به پايان برسد. 

203 هزار ميليارد تومان اوراق 
مالي در دوره سه ساله دژپسند 

درپياموزيراقتصاددولتروحاني
مطرحشد

س��كاندار اقتصاد دولت دوازدهم- در پايان دوره 
فعاليت��ش در وزارت امور اقتص��ادي و دارايي در 
پيامي اعالم كرد:  در ش��رايطي اين مس��ووليت 
به اينجانب و هم��كاران محت��رم در وزارتخانه و 
سازمان هاي وابس��ته محول گرديد كه به داليل 
مختلف از جمله شرايط اعمال تحريم هاي ظالمانه 
و خ��روج غيرقانون��ي امريكا از تعه��دات برجام و 
ش��وك ناش��ي از آن و نوس��انات و بي ثباتي هاي 
حاصله در ش��رايط اقتصادي و اجتماعي كشور، 
پيش بيني ها و تحليل ها نيز افق روشني از وضعيت 
اقتصادي در سال هاي پيش رو را نشان نمي دادند. 
البته تصوري از ش��وك جهاني فراگيري بيماري 
منحوس كوويد 1۹ و خس��ارت هاي ناش��ي از آن 
نيز وجود نداش��ت. در چنين ش��رايطي با اتكا به 
عنايت خداوند متعال و پشتيباني شما همكاران 
محت��رم در برنامه پيش��نهادي، انج��ام اقدامات 
اساسي در نظر گرفته شد كه در چارچوب تكاليف 
و ماموريت ه��اي قانون��ي وزارتخان��ه و همكاري 
دستگاه هاي دولتي و پشتيباني و تالش و كوشش 
ش��ما عزيزان علي رغم تعميق تحري��م و حادث 
شدن بحران فراگيري كرونا و تشديد خشكسالي، 
اقدامات درخور توجه و بعضًا نتايج افتخارآميزي 
به تأييد و گواه صاحب نظران و مسووالن كشور به 
منصه ظهور رسيد، البته اميدوارم مرضي رضاي 
خداون��د متعال نيز قرار گرفته باش��د.  عمده اين 
دستاوردها كه نتيجه تالش و زحمات شما عزيزان 
مي باش��د در قالب گزارش عملكرد سه سال اخير 
وزارتخانه به ويژه تحت عنوان ركوردها و اولين ها 
ارايه گرديد كه برخي از آنها ازجمله عرضه اوراق 
مالي اسالمي با ركورد 203 هزار ميلي��ارد تومان 
و وص�ول 107 درصدي ماليات درس��ال 13۹۹، 
واگذاري سهام تحت مالكيت دولت در چارچوب 
صندوق هاي معامله پذير در بورس )ETF(، اجراي 
طرح خزانه داري الكتروني��ك، راه اندازي پنجره 
واح��د فيزيك��ي ش��روع كس��ب و كار در تهران، 
اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز و در نتيجه كاهش 
6۹,5 روزه فرآيند شروع كسب و كار )از 72,5 روز 
به 3 روز(، الكترونيكي نمودن فرآيند ماليات نقل 
و انتقال امالك و اجراي آن توسط دفترخانه هاي 
اسناد رسمي در سراسر كشور و درنتيجه كاهش 
مراجعه حدود 1,7 ميليون مؤدي در كل كش��ور 
در سال 13۹۹ و همچنين كاهش ميانگين زمان 
رس��يدگي از 30 روز به كمتر از 1 ساعت، تنظيم 
اليح��ه مولدس��ازي دارايي هاي دول��ت، تنظيم 
اليحه مديريت بدهي ه��اي دولت، تنظيم اليحه 
اصالح قانون ماليات هاي مستقيم، تنظيم اليحه 
نحوه اداره شركت هاي بخش عمومي، آزادسازي 
سهام عدالت، احراز هويت الكترونيكي فعاالن بازار 
سرمايه، ايجاد سامانه پرداخت الكترونيكي سود 
س��هام، تاس��يس صندوق بيمه همگاني حوادث 
طبيعي جهت جبران خس��ارت واردشده به افراد 
جامعه در حوادث طبيعي، مدرن س��ازي گمرك 
جمهوري اس��المي ايران، تعميق بازار سرمايه و 
افزايش نق��ش آن در اقتصاد، اج��راي حاكميت 
ش��ركتي در بانك ها و بيمه هاي دولتي، استقرار 
كامل سامانه مديريت حساب هاي بانكي دولتي، 
بهره برداري ازسفته و برات الكترونيكي در پرداخت 
تسهيالت به آسيب ديدگان ناشي از شيوع ويروس 
كرونا براي نخستين بار، ايجاد پنجره واحد خدمات 
الكترونيك موديان ش��امل 35 س��امانه مختلف 
ماليات��ي، الكترونيك��ي كردن اراي��ه محصوالت 
بيمه اي از جمل��ه ايجاد كد يكتا براي صدور بيمه 
شخص ثالث، بيمه آتش سوزي و بيمه حمل و نقل 
در كل كشور و راه اندازي درگاه واحد محيط هاي 
آزمون تنظيم گري، راه اندازي س��امانه اطالعات 
ش��ركتهاي دولتي، طراحي و تنظيم نقش��ه راه 
اقتصاد هوشمند، نقشه راه بانكداري ديجيتال در 
بانك هاي دولتي و خصوصي شده، كسب رتبه برتر 
جشنواره شهيد رجايي در سال 13۹۹و همچنين 
رتبه برتر درحوزه فن��اوري اطالعات و ارتباطات 
با دريافت لوح تقدي��ر از رييس جمهور محترم در 
راس��تاي دول��ت الكترونيك و هوش��مند، داراي 

اهميت و تاثيرگذاري بلندمدت است.

چالش وزير جديد راه و شهرسازي
درخواست ابراهيم رييس��ي مبني بر مسكوت ماندن 
»يك س��اله« اين طرح در 20 مرداد سال جاري و با رد 
طرح مسكوت ماندن »يك ماهه« تفكيك وزارت راه و 
شهرسازي مورد توجه نمايندگان قرار نگرفت، احتمال 
جدايي »راه« از »مس��كن« ش��دت گرفته است. اين 
احتمال با توجه به تمركز برنامه ارايه شده از سوي وزير 

پيشنهادي روي »مسكن« تقويت نيز شده است.
از اين رو، اگر چه فوري ترين چالش رستم قاسمي، مساله 
تفكيك وزارت راه و شهرسازي است، اما »مهم ترين« 
چالش وزيرآتي اين وزارتخان��ه يا حتي وزيران آتي دو 
وزارت »راه« و »مسكن«، چالش تامين مالي پروژه هاي 
عمراني در عصر تنگناي مالي دولت است. همان گونه كه 
طي سه ساله گذشته، وزارت راه و شهرسازي با اين معضل 
مواجه بوده و محمد اس��المي نيز در پيام خداحافظي 
خود به اين مس��اله اشاره كرده اس��ت. از اين رو، ميزان 
توانايي هاي مديريتي وزير آتي راه و شهرسازي در شرايط 
كنوني في نفسه حايز اهميت بااليي نيست، چه آنكه گره 
توسعه حمل و نقل كشور و به ويژه مساله ساخت يك 
ميليون مسكن در يك سال كه مصوبه مجلس را نيز دارد، 
در درجه نخست، وابسته به اعتبارات مالي است. اعتباراتي 
كه نه متقاضيان مسكن دولتي توان تامين آن را دارند، نه 
دولت و شبكه بانكي. اگر چه نمايندگان مجلس در مصوبه 
خود تالش كرده اند به اين پرسش پاسخ داده و تشكيل 
»صندوق ملي مسكن« را به عنوان راه حل ارايه كنند اما 
اين پاسخ ها به باور كارشناسان اقتصادي عملي نخواهد 
بود يا دس��ت كم منابع مالياتي م��ورد نظر نمايندگان 
مجلس براي تامين منابع مالي اين صندوق به صورت 
100 درصدي تحقق نخواهد يافت و دولت سيزدهم در 
نهايت مجبور به استقراض از بانك مركزي خواهد شد 
كه تبعات تورمي خاص خود را دارد و در شرايط كنوني 
اقتصاد ايران كه با رش��د 3۹ درصدي نقدينگي مواجه 
است، از سوي كارشناس��ان اقتصادي اقدامي اشتباه و 

خطرناك ارزيابي مي شود. 

حماقت يا توطئه؟
خروج امريكا از افغانستان بزرگ ترين امتيازي بود كه 
مي توانس��ت به طالبان بدهد و آن  ق��در جذاب بود كه 
بتوان دولت و طالبان را به توافقي رس��اند تا دولت - يا 
حتي »حكومت« - جديد ابتدا مش��خص شود و بعد 
امريكا كشور را ترك كند. امريكا حكومتي ساخته بود 
كه در سايه آن جامعه مدني افغانستان در حال رشد بود 
و مي توانست به اميدي براي خاورميانه تبديل شود، اما 
خود اين درخت را از ريشه بركند. برنامه معقول سخت 
نبود: ابتدا مذاكره ميان دولت و طالبان تا حصول توافق، 
سپس تش��كيل دولت فراگير در چارچوب جمهوري، 
ضمن لحاظ كردن مالحظات طالبان تا در نهايت در سايه 
اين توافق برادرانه طالبان )اگر صداقت داشت( اسلحه اش 
را كنار بگذارد. اينك امريكا به وعده خود عمل مي كرد 
و افغانس��تان را ترك مي كرد. چنين صلحي راستين 
بود، اما آنچه رخ داد يك شكس��تي نظامي تمام  عيار و 
فضاحتي باورنكردني بود. خوش خيالي است اگر فكر 
كنيم طالبان در اين ش��رايط سرسوزني از اهداف خود 
كوتاه بيايد. بر حسب مالحظات تاكتيكي قدري رأفت 
و مسامحه نشان خواهد داد تا كامل سوار بر قدرت شود 
و مقاومت داخلي و خارجي بي دليل براي خود نتراشد. 
اما به غير از جبهه نوميدانه احمد مسعود در پنجشير )و 
چند فرمانده مانند عليپور در وردك( ديگر هيچ مانعي 
س��ر راه طالبان نيست. انتظار براي تشكيل يك دولت 
فراگير واقعي خواب و خيال است. فقط ابلهان مي توانند 
باور كنند نيرويي كه پس از 20 سال با زور اسلحه پيروز 
شده و كل كشور را زير سرنيزه خود دارد، امتيازي بدهد. 
فقط شايد براي ظاهرسازي چند شخصيت سياسي را در 
حاشيه امارت اسالمي خود بر كرسي بي اهميتي بنشاند. 
اما حاكم كشور همان هبت اهلل خواهد بود و بعد با كمك 
ماشين اداري و نظامي كه امريكا برايش به ارث گذاشته 
و كمك چين و روسيه حاكميتي يكدست و پايدار ايجاد 
خواهد كرد كه دير ي��ا زود دوباره بالي جان امريكا هم 
مي تواند بش��ود. پس در اينجا از 2 حالت خارج نيست؛ 
يا حماقت و شكستي تاريخي رخ داده )كه محتمل تر 
است( يا توطئه اي در كار است كه هيچ بعيد نيست ايران 

را نشانه گرفته باشد.

»تعادل«سومينروزبررسيصالحيتوزرايپيشنهاديرابررسيميكند

اظهارات عجيب عبدالملكي

يك كارش��ناس اقتصادي با انتق��اد از اينكه حجت اهلل 
عبدالملكي، وزير پيش��نهادي تعاون برنامه جامعي در 
خصوص بورس ندارد،گفت: عدم توج��ه وزير جوان به 
بورس جاي تعجب دارد و اي��ن موضوع مي تواند آينده 
بورس را تاريك كند. صالحيت وزير پيشنهادي تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي در نشس��ت روز گذش��ته مجلس 
شوراي اسالمي برگزار شد؛ تخصص و تجربه حجت اهلل 
عبدالملكي به عنوان نقاط مثبت از سوي موافقان مطرح 
و همچنين گستردگي وزارتخانه و فقدان تجربه گزينه 
پيشنهادي در مجموعه وزارتخانه از موارد نظر مخالفان 
بود. در ابتداي اين بررسي گزارش كميسيون اجتماعي 
درباره بررسي صالحيت وزير پيش��نهادي تعاون، كار 
و رف��اه اجتماعي در صحن مجلس قرائت ش��د. يكي از 
كارشناس��ان اقتصادي در خص��وص برنامه حجت اهلل 
عبدالملكي گفت: طبيعتاً انتظار مي رود يكي از مهم ترين 
وزارتخانه هاي حوزه رفاه خانوار در مورد مس��اله كرونا 
و شرايط س��ختي كه براي مردم ايجاد كرده است يك 
برنامه حمايتي مناسب داشته باشد؛ اما در كمال تعجب، 
هنگامي كه اين كليدواژه را در برنامه وزير منتخب مرور 
مي كنيم خواهيم ديد به تعداد كمتر از انگشتان دست نيز 
اين واژه تكرار نشده است، از طرفي نگاه عبدالملكي را به 
نوع حمايت نيز نش��ان مي دهد. وي توضيح داد: به نظر 
مي رسد آقاي عبدالملكي در اين زمينه نگاه غلطي دارد 
و به سوال اينكه اولويت حمايت از آسيب ديدگان كرونا 
بنگاه باشد يا خانوار، اولويت را به بنگاه ها )مخصوصاً حوزه 
تعاون( داده اند. به نظر مي رسد اولويت سنجي فوق يك 
اشتباه اساسي است؛ چراكه اوالً ركود ناشي از كرونا عمدتًا 
بنگاه هاي كوچك و متوسط را تحت تأثير قرار مي دهد كه 
روابط قراردادي محكم با بنگاه ندارند. به عالوه تورم اساسًا 
لبه تيز خود را به سمت طبقات محروم مي برد كه در اين 
طبقات پوشش بيمه اي اندك است و حتي قابل شناسايي 
نيز نيستند. درنتيجه عدم حمايت اين نهاد از خانوارها و 

تأكيد چندباره بر حمايت از مشاغل احتماالً بيراهه است. 
در قس��مت برنامه حوزه رفاه و تأمين اجتماعي يكي از 
مهم ترين مشكل هاي اين صندوق ها يعني نحوه تأمين 
مالي اهداف )شامل »مساله اي به نام فقر وجود نداشته 
باشد«، »دولت مديون صندوق هاي بيمه  اجتماعي نباشد 
و در آنها دخالت مخرب ننمايد«( اشاره اي نشده است. 
اين فعال اقتصادي اظهار داشت: به عنوان مثال حمله به 
سمت حذف مساله فقر يك كالن پروژه اقتصادي است 
كه مهم ترين مساله آن وجود تورم مزمن است كه ايشان 
هيچ توضيحي در مورد طرح هايي همچون همسان سازي 
حقوق بازنشس��تگان كه در تقابل با رفع فقر ارايه نداده 
اس��ت. از طرفي كاهش تعهدات دولت به صندوق هاي 
بازنشستگي به صورت الزامي مصادف با حذف برخي از 
موارد همچون بازنشستگي هاي پيش از موعد مشاغل 
سخت، حذف افرادي كه دوره تحصيلي آنان جزو سوابق 
خدمتشان محسوب مي شود و... مي شود. هيچ راه حل 
ايجابي ديده نمي شود. همين مساله در مورد مدل چانه زني 
در مورد حداقل دستمزد نيز وجود دارد و درحالي كه دولت 
خود به عنوان يكي از بزرگ ترين كارفرماهاي اقتصاد است، 
انتظار نداريم به عنوان يك ذي نفع اصلي موافق افزايش 
حداقل حقوق به اندازه نرخ تورم باشد. وي درنهايت تأكيد 
كرد: درهرحال در شرايطي كه نسبت به سال ۹6 مصرف 
خانوار ايراني 20 درصد كاهش يافته و كيك اقتصادي در 
حال كاهش يافتن است راهي نمي ماند جز دست بردن در 
مكانيزم هاي تخصيص منابع و گرفتن از دهك هاي باالتر 
و ارايه آن ب��ه دهك هاي پايين تر. آيا نبايد در اين برنامه 
اشاره اي به نحوه يا ضرورت اين مساله اشاره اي مي شد؟ 
به هرحال وزير جوان بايد دقت بيشتري به مسائل موجود 
جامعه داشته باشد و با اين وضعيت نمي تواند وزير موفقي 
در كابينه سيزدهم باشد؛ البته توجه نكردن وزير جوان به 
بازار سرمايه جاي تعجب دارد، اين موضوع مي تواند آينده 

بورس را تاريك كند.

آينده بورس در خطر است؟
بازتاب

روز گذشته وزير پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در صحن مجلس از برنامه هاي خود حمايت كرد. در 
اين بين مخالفين و موافقين بسيار زيادي داشت، اما 
بيش��ترين مخالفين بر روي تناقض برنامه هاي وي 
تأكيد داش��تند و يك كارشناس اقتصادي نيز در اين 
خصوص اظهار داش��ت: برنامه هاي ذكرشده توسط 
وزير جوان با فكت هاي اقتصاد ايران هماهنگي نداشت.

يك تحليلگر اقتصادي در گفت وگو ب��ا »تعادل« در 
خصوص برنامه هاي اش��تغال وزير پيشنهادي گفت: 
يكي از مهم ترين نهادهاي متولي ايجاد اش��تغال در 
كشور وزارت كار است. در برنامه كانديداي پيشنهادي 
هدف ايجاد ساالنه يك ميليون شغل پايدار ذكرشده 
كه به نظر براي اين وزارتخان��ه هدف بلندپروازانه اي 
اس��ت. چراكه نرخ اشتغال يا بيكاري در اصل همانند 
نبض اقتصاد است كه صرفًا نشانه اي از برآيند عملكرد 
كلي اقتصاد اس��ت و يك وزارتخانه به تنهايي امكان 
ايجاد اش��تغال را ن��دارد. وي توضي��ح داد: از طرفي 
به صورت تاريخي نيز در س��ال هاي اخير و مخصوصًا 
بعد از سال هاي 13۹3 شاهد كاهش توان اشتغال زايي 
اقتصاد كشور هس��تيم؛ زيرا از پاييز 13۹3 تا 13۹8 
به صورت ميانگين هر فصل »نس��بت به فصل مشابه 
سال  گذشته« 700 هزار نفر به جمعيت فعال كشور 
افزوده شده درحالي كه به صورت ميانگين فقط 620 
هزار نفر به جمعيت ش��اغل اضافه ش��ده است. خود 
اين جمعيت شاغل نيز ويژگي هايي همچون شهري 
بودن دارد و به همين دليل حمايت از اشتغال مناطق 

روستايي منطقي نيست )چنان كه در صفحات 17، 18 
مورد تأكيد وزير پيشنهادي بوده است( .

اين فعال اقتصادي ادامه داد: به عالوه كيفيت اشتغال 
اضافه شده در دوره مذكور نيز نشان مي دهد عمده اين 
مشاغل معادل با 70 درصد ذيل چتر بيمه نيستند و 
همچنين عمده مشاغل افزوده شده 75 درصد نيز در 
بنگاه هاي 1 تا 4 كاركن و مخصوصًا در بخش خدمات 
معادل با 60 درصد ايجادش��ده و خود همين مسائله 
نيز نوع حمايت از مش��اغل را تحت تأثير خواهد داد. 
درنتيجه اين واقعيت ساده  كه رشد اقتصادي عمدتًا در 
بنگاه هاي بزرگ اتفاق مي افتد و اشتغال در بنگاه هاي 
كوچك و درنتيجه »كند بودن رشد اقتصادي با منشأ 
توجه كمتر به كيفيت نيروي انساني در فرآيند توليد« 
كه در متن برنامه آمده اساساً امر نامذمومي نيست بلكه 
مختصات اقتصاد ايران اس��ت. به نظر مي رسد برنامه 
مذكور هنوز با فكت هاي اقتصاد ايران آشنايي ندارد و 
نتوانسته اين فكت ها را در نسبتي نظام مند با يكديگر 
درك كند كه منجر به اين شده كه سياست در بخش 
اشتغال باسياست در بخش حمايت تقريباً تناقض دارد.
وي درنهاي��ت تأكيد كرد: نكته مه��م و حائز اهميت 
ع��دم برنامه ريزي اين وزير جوان براي بازار س��رمايه 
اس��ت. نبايد فراموش كرد كه وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي تأثير بسزايي در بورس دارد و بايد هماهنگي 
الزم با وزارت اقتصاد را داشته باشد، بدين ترتيب و با اين 
برنامه ها انتظار مي رود كه به همت برنامه هاي ايشان 

شاخص كل روند اصالحي جديدي را تجربه كند.

تناقض در برنامه هاي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي



 محسن شمشيري | 
مركز آمار ايران جزييات تورم در مرداد ۱۴۰۰ را اعالم 
كرد. آمار رسمي بيانگر رشد تورم ساالنه به ۴۵.۲ درصد 
در مرداد ماه امسال است. عدد شاخص تورم به 337.8 
رسيده كه نشانه رشد 3.۲ درصدي تورم مرداد نسبت 
به تيرماه ۱۴۰۰ است. همچنين تورم خوراكي ها نيز 
در مرداد ۴.6 درصد نسبت به تيرماه ۱۴۰۰ بوده است.  
درضمن تورم نقطه اي مرداد ۱۴۰۰ نس��بت به مرداد 
۱399 معادل ۴3.۲ درصد اعالم ش��ده اس��ت. تورم 
نقطه اي خوراكي ها در مرداد معادل ۵8.۴ درصد بوده 
است.   تورم دوازده ماهه مرداد ۱۴۰۰ نسبت به مرداد 
۱399 نيز معادل ۴۵.۲ درصد اعالم ش��د. ازس��وي 
ديگر تورم دوازده ماهه خوراكي ها در مرداد ۱۴۰۰ نيز 
۵7.۱ درصد است.  براين اس��اس، تورم ماهانه مرداد 
3.۲ درصد، نقطه اي ۴3.۲ درصد و دوازده ماهه ۴۵.۲ 
درصد بوده است.  تورم نقطه اي خوراكي ها در مرداد 
۱۴۰۰ نسبت به مرداد ۱399 براي روغن ۱۰۲ درصد، 
سبزيجات و حبوبات 83 درصد، قندو شكر 63 درصد، 
نان و غالت ۴۵ درصد، گوش��ت ۵7 درصد، گوش��ت 
قرم��ز و ماكيان ۵۴ درصد، ماهي 73 درصد، ش��ير و 
پنير و تخم مرغ 67 درصد، مي��وه ۴7 درصد، چاي و 
قهوه و نوشابه 7۰ درصد، پوشاك و كفش ۵۴ درصد، 
دخانيات 3۲ درصد، اعالم ش��ده و نشان دهنده فشار 
مضاعف و باال بر سفره هاي مردم و مخارج خانوارهاست 
كه عمال هزينه هاي زندگي و خوراك را دو برابر كرده 
است. تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص 
قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره 
مشابه قبل از آن است. نرخ تورم ساالنه مرداد ماه براي 
خانوارها به ٤٥.٢ درصد رس��يده كه نسبت به همين 
اطالع در ماه قبل، يك درصد افزايش نشان مي دهد. 
همچنين نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري و 
روستايي به ترتيب ٤٤.٥ درصد و ٤٨.٧ درصد اعالم 
ش��ده كه براي خانوارهاي ش��هري ٠.٨ واحد درصد 
افزايش و براي خانوارهاي روستايي ١.٤ واحد درصد 
افزايش داش��ته اس��ت. در گروه عمده »خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخانيات« بيشترين افزايش قيمت 
نسبت به ماه قبل مربوط به گروه »سبزيجات« )هويج 

فرنگي، كاهو و قارچ(، گروه »لبنيات و تخم مرغ« )تخم 
مرغ، انواع ماس��ت و شير( و گروه »نان و غالت« )انواع 
نان( اس��ت.  در گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكي و 
خدمات«، گروه »هتل و رستوران« )غذاهاي سرو شده 
در رستوران(، گروه »حمل و نقل« )روغن موتور و انواع 
خودروي سواري( و گروه »پوشاك و كفش« بيشترين 

افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

     تورم نقطه اي 43.2 درصد 
منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم 
نقطه اي در مرداد به عدد ٤٣.٢ درصد رس��يده است؛ 
يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين ٤٣.٢ درصد 
بيش��تر از مرداد ١٣٩٩ براي خري��د يك »مجموعه 
كاالها و خدمات يكس��ان« هزينه كرده  اند.نرخ تورم 
نقطه اي مرداد ماه ١٤٠٠ در مقايس��ه با ماه قبل ٠.٤ 
واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم نقطه اي گروه 
عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها  و دخانيات« با افزايش 
١.٥ واحد درصدي به ٥٨.٤ درصد و گروه »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات« با كاهش ١.٣ واحد درصدي 
به ٣٦.١ درصد رسيده است. اين در حالي است كه نرخ 

تورم نقطه اي براي خانوارهاي شهري ٤٢.٤ درصد بوده 
كه نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد كاهش داشته 
اس��ت.همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي 
٤٧.٧ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل تغييري نداشته 
است. اما نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مرداد 
١٤٠٠ به ٣.٢ درصد رس��يده كه در مقايسه با همين 
اطالع در م��اه قبل، ٠.٣ واحد درصد كاهش داش��ته 
است.تورم ماهانه براي گروه هاي عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي غيرخوراكي و 
خدمات« به ترتيب ٤.٦ درصد و ٢.٤ درصد بوده است.

اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي 
شهري ٣.٢ درصد است كه نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد 
درصد كاهش داشته اس��ت.همچنين اين نرخ براي 
خانوارهاي روستايي ٣.٢ درصد بوده كه نسبت به ماه 

قبل تغييري نداشته است.

      هزينه هاي شهرنشينان دوبرابر 
يك خانوار روستايي

مركز آمار متوس��ط هزينه غيرخوراكي ساالنه يك 
خانوار شهري و روستايي را در بازه زماني شش ساله 

منتشر كرد كه طي آن هزينه خانوار شهري در سال 
گذش��ته ۴6 ميليون تومان و خانوار روس��تايي نيز 
۲۰.۴ ميليون تومان بود.  براساس آمار رسمي كشور، 
متوس��ط هزينه غيرخوراكي يك خانوار شهري در 
س��ال 99 بيش از ۴6۰ ميليون و ۲98 هزار ريال بود 
كه با رش��د ۲9 درصدي مواجه شد. در همين سال 
هزينه براي يك خانوار روستايي نيز ۲۰۴ ميليون و 
۲37 هزار ريال با تغيير ۲9 درصدي درصدي نسبت 
به سال 98 به ثبت رس��يد. هزينه غيرخوراكي يك 
خانوار شهري در سال 98 نيز به ميزان 3۵6 ميليون 
و 8۵۰ هزار ريال بود كه نس��بت به س��ال 97 رشد 
۱9.۵ درصدي داشت. اين متوس��ط هزينه در يك 
خانوار روستايي اما ۱۵8 ميليون و 3۴۲ هزار ريال با 
رشد ۱8 درصدي ثبت شد.  براين اساس هزينه هاي 
غيرخوراكي يك خانوار شهري در سال گذشته بيش 
از ۲ برابر يك خانوار روستايي بوده است كه ناشي از 
هزينه هاي شهرنشيني اعم از مسكن و حمل و نقل 
و خدماتي اس��ت ك��ه به هرحال گران ت��ر از زندگي 
روستايي تمام مي شود و اين شكاف هزينه اي را ايجاد 
خواهد كرد.  همچنين در سال 97 نيز متوسط هزينه 
خوراكي و دخاني يك خانوار شهري ۲98 ميليون و 
7۲۲ هزار ريال با درصد تغيير ۱8.۲ بود كه اين ميزان 
براي يك خانوار روستايي در همين سال برابر با ۱3۴ 
ميليون و ۲۲6 هزار ريال به ثبت رس��يد. اين ميزان 
نسبت به سال 96 با رشد ۱9.7 درصدي همراه بود. . 
براساس اين گزارش، متوسط هزينه غيرخوراكي يك 
خانوار شهري در سال 96 نيز حدود ۲۵۲ ميليون و 
77۵ هزار ريال بود كه نسبت به سال 9۵ رشد ۱۵.9 
درصدي داش��ت. اين ميزان هزينه براي يك خانوار 
روستايي در سال 96 برابر با ۱۱۲ميليون و ۱66 هزار 
ريال و رشد ۱۵.۵ درصدي بود.  در سال هاي 9۵ و 9۴ 
نيز متوسط هزينه هاي يك خانوار شهري به ترتيب 
۲۱8 ميليون و ۱8۵ هزار ريال و ۱99 ميليون و 967 
هزار ريال بود. متوسط هزينه خوراكي و دخاني يك 
خانوار روستايي اما در س��ال 9۵ برابر با 97 ميليون 
و ۱38 هزار ريال و در س��ال 9۴ حدود 89 ميليون و 

۲۰۵ هزار ريال ثبت شد.
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براساساعالممركزآمارتورمبه۴۵،۲درصدرسيد

تورم ركورد 26 ساله خود را شكست

كاهشقيمتهادربازارطال،سكهوارز

 دالر در كانال 27 هزار، سكه در كانال 12 ميليون
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |

روز اول شهريور ۱۴۰۰، در بازار آزاد ارز، قيمت دالر۲7 
هزار و ۴۰۰ تومان، قيمت يورو 3۲ هزار تومان و درهم 
امارات 7 هزار و۵8۰ تومان اعالم شد. به دنبال كاهش 
۱۰۰ توماني دالر، قيمت سكه و طال نيز كاهش يافته 
است.  در صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر ۲6 هزار 
و 86۲ تومان و قيمت خري��د دالر از مردم ۲6 هزار و 
33۰ تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز 
معادل 3۱ هزار و 68۰ تومان و قيمت خريد يورو نيز 3۱ 
هزار و ۵3 تومان اعالم شده است. نرخ خريد و فروش 
دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي 
متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز 
چند بار تغيير مي كند. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
امروز )دوشنبه، اول شهريورماه( با ۱33 تومان افزايش 
در مقايسه با روز گذشته )3۱ مردادماه( به ۲6 هزار و 
86۲ تومان رسيد.قيمت فروش يورو امروز در مقايسه 
با روز گذشته )3۱ مردادماه( با ۲63 تومان افزايش به 
3۱ هزار و 68۰ تومان رس��يد.امروز قيمت خريد هر 
دالر ۲6 هزار و 33۰ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 3۱ 
هزار و ۵3 توم��ان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي ۲6 هزار و ۲6۲ تومان و نرخ فروش 
آن ۲6 هزار و ۵۰۰ تومان اعالم شد. نرخ خريد يورو در 
اين بازار 3۰ هزار و 7۱9 تومان و نرخ فروش آن نيز 3۰ 
هزار و 998 تومان اعالم شد. همچنين در سامانه نيما 

در معامالت روز گذشته )3۱ مردادماه(، حواله يورو به 
قيمت ۲6 هزار و 987 تومان فروخته و حواله دالر به 
قيمت ۲3 هزار و 7۱ تومان معامله شد. قيمت دالر از 
خردادماه حركت آرامي به سوي كانال ۲۵ هزار تومان 
حرك��ت كرد و بيش از دو هفته در اين كانال نوس��ان 

داشت و بعد وارد كانال ۲6 هزار تومان شد.

     كاهش 1۰ هزار توماني قيمت سكه
ارزش هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد با 
كاهش ۱۰ هزار توماني نس��بت به روز گذش��ته )3۱ 
مرداد( به رقم ۱۲ ميليون و ۵۰ هزار تومان رس��يد و 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۱ ميليون و ۴۰۰ 
هزار تومان معامله شد.همچنين امروز نيم سكه بهار 
آزادي 6 ميليون و ۵۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون 
و 8۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و 3۰۰ 
هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز 
نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به يك ميليون و ۱۵7 هزار 
تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و ۱3 
هزار تومان شد.همچنين هر انس جهاني طال نيز امروز 
يك هزار و 788 دالر و 9 سنت قيمت خورد. مهم ترين 
عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن دالر و 
انس جهاني است. بر اين اساس قيمت دالر بيش از دو 
هفته است كه وارد كانال ۲6 هزار تومان شد. بهاي انس 
جهاني نيز از يك هزار و 733 دالر به يك هزار و 788 

دالر رسيده است. از نيمه ارديبهشت ماه، به دنبال رشد 
تدريجي قيمت ارز، بهاي سكه اندكي رشد كرد و در اين 
مدت همواره در كانال ۱۱ ميليون تومان در نوسان بوده 
و حركت آرام را به سمت قيمت ۱۲ ميليون تومان آغاز 
كرده است و از روز گذشته و با پايان يافتن تعطيالت 
يك هفته اي كرونا وارد كانال ۱۲ ميليون توماني شده 
اس��ت.دبير هيات مديره اتحاديه طال و جواهر گفت: 
امروز به دليل كاهش نرخ ارز، شاهد افت اندك قيمت ها 
در بازار طال و سكه هستيم.نادر بذرافشان با بيان اينكه 
امروز انس جهاني طال ۱786 دالر قيمت گذاري شده 
است افزود: هم اكنون هر قطعه سكه طرح جديد ۱۲ 
ميليون تومان، سكه طرح قديم ۱۱ ميليون و ۵۰۰ هزار 
تومان، نيم سكه 6 ميليون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سكه 
3 ميليون و 9۰۰ هزار تومان و سكه گرمي ۲ ميليون و 
3۵۰ هزار تومان بفروش مي رسد.امروز هر گرم طالي 
۱8 عيار. ۱ ميليون و ۱۵۴ هزار تومان و هر مثقال طال 

۴ ميليون و 99۰ هزار تومان فروخته مي شود.

    كاهش نرخ ارز در بازار
نرخ ارز امروز در بازار با كاهش همراه اس��ت؛ امروز هر 
دالر ۲7 ه��زار و 3۰۰ تومان و هر يورو 3۱ هزار و 9۰۰ 
تومان فروخته مي ش��ود. همچنين ه��ر دالر در بازار 
متشكل ارزي. ۲6 هزار و ۴۰۰ تومان و هر يورو 3۱ هزار 

و ۵۰۰ تومان به فروش مي رسد.

      قيم�ت بيت كوين از ۵۰ ه�زار دالر فراتر 
رفت

قيمت بيت كوين، مهم ترين رمزارز جهان، در معامالت 
امروز، دوشنبه جهش كرد و با عبور از ۵۰ هزار دالر به 
باالترين رقم در 3 ماه اخير رس��يد.قيمت بيت كوين، 
مهم ترين رمزارز جهان، در معامالت امروز، دوش��نبه 
جهش كرد و با عب��ور از ۵۰ هزار دالر به باالترين رقم 
در 3 ماه اخير رسيد. قيمت بيت كوين تا ساعت 7:37 
به وقت ته��ران، 3.۲۱ درصد جهش ك��رد و در ادامه 
روند صع��ودي روزهاي اخير خود ب��ه ركورد 3 ماهه 
۵۰.۱89.39 دالر رس��يد. قيمت بيت كوين پيش از 
اين در ماه آوريل به باالترين سطح تاريخ خود رسيده 
و از 6۴ هزار دالر باالتر رفته بود اما با سقوط سنگيني 
در م��اه ژوئن و جوالي روبرو ش��ده و حتي از 3۰ هزار 
دالر هم پايين تر رفته بود.عامل اصلي سقوط قيمت 
اخير افزايش بازرسي هاي ناظران چيني بود كه باعث 
شد بخش بزرگي از فعاليت هاي مربوط به استخراج 
بيت كوين تعطيل شوند.اما از اواسط جوالي بيت كوين 
به طور مداوم رشد كرده است. دو خبر مهمي كه در اين 
هفته باعث شدند قيمت بيت كوين به ركورد 3 ماهه 
برسد اين بودند كه كوين بيش اعالم كرد ۵۰۰ ميليون 
دالر رم��زارز خريداري خواهد كرد و پي پل اعالم كرد 
خدمات مربوط به خريدوفروش رمزارزها را در انگلستان 

راه اندازي مي كند.

فروشسفتهوبرات۷۵درصدبيشترشد

چالشهايديپلماسياقتصاديكاركردمحوردرخاورميانه

طبق اعالم بانك مركزي، در سه ماهه اول سال جاري بالغ بر 
۲۵ ميليارد و ۱9۰ ميليون تومان سفته و برات در شهر تهران 
فروخته ش��د كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 7۵.6 
درصد افزايش را نشان مي دهد. در خردادماه سال جاري 
حدود ۱۱ ميليارد و ۴۱۰ ميليون تومان س��فته و برات در 
شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه 
س��ال قبل به ترتيب ۲3.9 درصد و 83.9 درصد افزايش 
يافت. در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ نيز، بالغ بر ۲۵ ميليارد و 

۱9۰ ميليون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد 
كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 7۵.6 درصد افزايش 
نشان مي دهد. همچنين، در سومين ماه سال جاري معادل 
8۰۰ برگ سفته و برات به مبلغي معادل ۱۴ ميليارد و 3۲۰ 
ميليون تومان در شهر تهران برگشت خورد كه در اين ماه 
شاخص هاي تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به 
ترتيب به اعداد 99.۴ و 77.6 رس��يد كه در مقايسه با ماه 
قبل از لحاظ تعداد ۱۲8.۵ درصد افزايش و از لحاظ مبل�غ 

6.7 درصد كاهش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل 
شاخص تعداد ۴7.3 درصد اف�زايش و شاخص مبلغ ۵.۵ 
درصد كاهش نشان مي دهد. شاخص متوسط مبلغ يك 
برگ سفته و برات واخواست ش�ده در خردادم�اه ۱۴۰۰ به 
عدد 78.۱ رسيد كه عدد شاخص مذكور در خردادماه سال 
گذشته معادل ۱۲۱.7 بوده است. عالوه بر اين، در سه ماه 
اول سال جاري معادل ۱6۰۰ برگ سفته و برات به مبلغي 
بيش از ۴۱ ميليارد تومان در شهر تهران برگشت خورد. در 

اين دوره متوسط شاخص هاي تعداد و مبلغ س�فته و برات 
واخواست شده به ترتيب به اعداد 6۵ و 7۴.۵ رسيد كه 
نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱.۴ درصد 
كاهش و از لحاظ مبلغ ۵.7 درصد افزايش نشان مي دهد. 
از سوي ديگر، شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته 
و برات واخواست شده در سه ماه اول س�ال ۱۴۰۰ به 
عدد ۱۲9.9 رسيد كه عدد شاخص مذكور در دوره 

مشابه سال گذشته معادل 97.7 بوده است.

 اي��ن منطق��ه در راهبردآفرين��ي براي كش��ورهاي 
فرامنطقه اي همواره از اهميت و درجه بااليي برخوردار 
بوده اس��ت. ازجمله مناطق حياتي و موثر در معادالت 
ژئوپليتيك جهاني، منطقه خاورميانه است. خاورميانه 
را مركز دنياي قديم مي دانند، مرك��زي كه در دل آن 
منطقه خليج فارس، به منزل��ه »هارتلند« جهاني قرار 
دارد. تحوالت خاورميانه و خيزش جريان اسالم گرايي 
در منطقه، يك چالش معنايي را موجب ش��ده كه اگر 
آن را با آسيب ديدگي نظم سياسي منطقه اي و جهاني 
و قدرت هاي ب��زرگ نوظهور در كنار ه��م قرار دهيم، 
ابعاد بيش��تري از تحوالت آشكار مي شود. مهم ترين و 
عميق ترين بحران هاي سياس��ي جهان معاصر در اين 
منطقه رقم مي خ��ورد و چالش هاي مهم ژئوپليتيكي 

از عوامل  تعيين كنن��ده و تداوم گر بحران در اين حوزه 
جغرافيايي است. يك چالش مهم در اقتصاد تقريبًاهمه 
كشورهاي اين منطقه رانت اس��ت كه در رابطه ميان 
دولت – ملت ها در اين منطقه به بازيگري با نقشي پررنگ 
مي پردازد اين مقوله سبب شده است تا اقتصادهاي اين 
كشورها همواره داراي بنيان هاي ضعيف داخلي باشند و 
ورود نفت آنها را در بازار عرضه و تقاضا وابسته كرده است؛ 
اما رانت را چگونه بايد تعريف كرد در اصطالح مي توان 
آن را درآمد يا پاداشي در نظر گرفت كه باالتر از حداقل 
درآمد يا پاداش يك فرد يا يك بنگاه در شرايط معمول و 
رقابتي در بازار پديد مي آيد ازاين رو بر مبناي اين تعريف 
نه تنها كشورهاي خاورميانه بلكه بسياري از كشورها 
به شدت به رانت متصل مي ش��وند و به اصطالح رانتير 

مي ش��وند از دل اين تفكر دولت هاي مبتني بر رانت به 
وجود مي آيند كه هم در بعد اقتصاد و هم در بعد امنيت 
مي توانند چالش آفرين باشند اما در تعاريف آكادميك 
دولت هاي رانتير دولت هاي به خصوصي مي باش��ند 
ازآن جهت كه اين دولت ها ميزان قابل توجهي از رانت 
را از افراد يا حكومت هاي خارجي دريافت مي كنند و 
توان اقتصادي كشور را كاهش مي دهند. از چالش هاي 
ديپلماسي اقتصادي در اين منطقه مواردي را مي توان 
برشمرد كه در نخستين مورد به مانع داخلي مي توان 
اشاره كرد و اين بدان معناس��ت كه چون در تعريف، 
رانت بايد از خارج كش��ور تأمين شود به عبارتي ديگر 
رانت هيچ گونه ارتباطي با فرايندهاي توليد در اقتصاد 
داخلي كشور ندارد. در دومين مورد نيز بايد مطرح كرد 

كه در يك دولت رانتير تنها درصد بسيار كمي از نيروي 
كار درگير توليد رانت هستند و بنابراين اكثر افراد جامعه 
دريافت كننده و توزيع كننده رانت مي باشد و در نهايت 
مي توان گفت كه دول��ت رانتير دريافت كننده اصلي 
رانت خارجي است و در هزينه كردن آن نقش اساسي 
ايفاء مي كند. در پايان اين يادداش��ت بايد مطرح كرد 
كه ديپلماسي اقتصادي همواره در اين كشورها دچار 
چالش اس��ت و اين چالش ها را مي توان در طيف هاي 
داخلي و خارجي تقسيم بندي كرد همين امر سبب 
مي ش��ود به دليل سيس��تم هاي بروكراتيك عمدتًا 
غربي در اين كش��ورها شاهد اين موضوع هستيم كه 
چالش هاي داخلي ب��ه عنوان يك بازيگر جدي تلقي 

مي شود.

ارزيابي عملكرد اين وزارتخانه با 
نگاه سياسي و جناحي مردود است

مركز روابط عموم��ي وزارت امور اقتصادي و دارايي در 
پاسخ به مطلب مورخ ۱۴۰۰/۵/۱6 روزنامه سازندگي به 
قلم محمد قوچاني با عنوان پايان هزاره سازندگي، مبني 
بر انتقاد از عملكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي در دوره 
مديريت اخير، با اشاره به نگاه سياست زده و غيرتخصصي 
نويسنده اين مطلب تصريح كرد:  به رغم اطالع نويسنده 
از عملك��رد وزارت اقتصاد در حوزه ه��اي وظيفه اي و 
ماموريتي اين دستگاه، مجموعه محتواي ارائه شده در 
اين مقاله، شائبه عدم تسلط و كوتاه شدن دست گروه 
همفكران ايشان بر اين وزارتخانه و سازمان هاي وابسته 
را در ذهن ايجاد مي كند.  اين جوابيه مي افزايد: در حالي 
كه براي ارزيابي عملكرد اين وزارتخانه بايد با دارا بودن 
تخصص علم اقتصاد و ق��درت تجزيه و تحليل در اين 
زمينه، به استناد اطالعات و آمار رسمي و گزارش هاي 
عملكرد انتشار يافته توسط مراجع رسمي اظهارنظر 
نمود. اين جوابيه بيان مي دارد: ش��واهد و گزارش هاي 
رسمي انتشار يافته از سوي مراجع قانوني و تخصصي 
كشور نظير سازمان اداري و استخدامي كشور، وزرات 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات و دفتر رياس��ت محترم 
جمهوري، كه مس��ووليت نظ��ارت و ارزيابي عملكرد 
دستگاه هاي اجرايي را بر عهده دارند، نشان مي دهد كه 
وزارت امور اقتصادي و دارايي توانسته است، عناويني 
چون وزير برتر با لحاظ معيارهاي ابالغي رييس جمهور، 
رتبه برتر جشنواره شهيد رجايي در سال ۱399، رتبه 
برتر درحوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در راس��تاي 
تحقق دولت الكترونيك و هوش��مند و رتبه هاي برتر 
توسط سازمان هاي وابسته اين وزارتخانه در حوزه هاي 
مختلف عملك��ردي را در ميان دس��تگاه هاي اجرايي 
كشوركسب نمايدكه نتايج آن نيز به اطالع عموم رسيده 
است. اين جوابيه در ادامه براي آگاهي افكار عمومي، به 
بخش كوچكي از اهم دستاوردهاي حاصله اين وزارتخانه 
در سال ۱399 كه نتيجه تالش ها و زحمات مديران و 
كاركنان خدوم مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي 

است، اشاره مي نمايد: 
انتش��ار بيش از ۲۰۲ هزار ميليارد توم��ان اوراق مالي 
اسالمي )حدود۱3۰ هزار ميليارد تومان فروش نقدي 
كه منجر شد تا در مجموع حدود 8۰ درصد تامين مالي 
دولت توس��ط وزارت اموراقتص��ادي و دارايي صورت 
پذيرد(.  وصول كام��ل درآمدهاي مالياتي پيش بيني 
شده طي دو سال اخير و تحقق ۱۰7 درصدي و وصول 
بيش از ۱9۲ هزار ميلي��ارد تومان درآمدهاي مالياتي 
به رغم شرايط ناش��ي از كرونا در س��ال ۱399 ضمن 
افزايش تمكين مالياتي. تحق��ق ۱۱6 درصدي منابع 
پيش بيني شده در قانون بودجه درخصوص وصول سود 
سهام شركت هاي دولتي.  واگذاري ۴9.6 هزار ميليارد 
تومان دارايي دولت )سهام متعلق به دولت از شركت هاي 
دولت��ي( به  صورت نق��دي و واريز به حس��اب خزانه و 
هدفمندي يارانه ها. تس��ويه ۲9 ه��زار ميليارد تومان 
بدهي دولت به بانك هاي خصوصي سازي شده. تجهيز 
68۰ هزار ميليارد تومان منابع براي اقتصاد كشور )از اين 
مقدار كمتر از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان براي دولت تامين 
مالي شده است( از بازار سرمايه در سال ۱399. تسهيل 
حضور بنگاه هاي اقتصادي در بازار سرمايه به نحوي كه با 
ورود 96 شركت جديد به بازار سرمايه )شامل ۲6 شركت 
سرمايه گذاري استاني س��هام عدالت( طي سال هاي 
۱398 تا پايان تير ماه ۱۴۰۰، تعداد ناش��ران بورسي و 
فرابورسي از ۵99 شركت در پايان سال ۱397 به 69۵ 
شركت در پايان تير ماه ۱۴۰۰ افزايش يافت.  افزايش 
تعداد نهادهاي مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق 
بهادار با رشد ۲۱.۵ درصدي از 6۲8 نهاد در پايان سال 
۱397 به 763 نهاد مالي در پايان تير ماه ۱۴۰۰ . صدور 
بيش از ۲6.۵ ميليون كد جديد معامالتي )سهامداري( 
با رشد ۲۵8 درصدي نسبت به سال گذشته. راه اندازي 
پنجره واحد فيزيكي شروع كس��ب وكار در شهرهاي 

تهران، اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز
توسعه گمرك هوشمند و تس��هيل ورود مواد اوليه و 
كاالهاي اساسي به كش��ور.  حمل يكسره و ترخيص 
اقالم مورد نياز جهت مقابله با كرونا از جمله مواد اوليه 

دارو، واكسن و... 
طراحي و اجراي سياس��ت اعط��اي كارت اعتباري به 
دارندگان س��هام عدالت. واگذاري سهام و دارايي هاي 
تح��ت مالكي��ت دول��ت در چارچ��وب صندوق هاي 
معامله پذي��ر در ب��ورس )ETF در دو مرحل��ه( ايجاد 
سامانه هاي پرداخت الكترونيكي سود سهام و برگزاري 
مجامع به صورت الكترونيك در بازار سرمايه براي اولين 
 بار. احراز هويت الكترونيكي براي اولين  بار در كشور در 

بازار سرمايه )الگو شدن براي ساير حوزه ها( 
راه اندازي س��فته و برات الكترونيكي ب��راي اولين  بار. 
تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي جهت 
جبران خسارت وارد شده به منازل مسكوني آسيب ديده 

از حوادث طبيعي.
حذف بيمه نامه فيزيكي ش��خص ثالث و صدور آن به 
صورت الكترونيك.  حذف مرحله كد اقتصادي و گواهي 
ماليات بر ارزش افزوده. راه اندازي درگاه واحد محيط هاي 
تنظيم گري )سندباكس(. تهيه و ارسال شش اليحه با 
عناوين »اليحه مولدسازي دارايي هاي دولت«، »اليحه 
نظام ش��ركت داري در بخش عمومي ايران«، »اليحه 
تشكيل سازمان تنظيم گر حسابرسي«، »اليحه مديريت 
بدهي هاي عمومي«، »اليحه بازنگري قانون ماليات هاي 
مستقيم«، »اليحه حمايت از سهامداران خرد« براي 
هيات دولت در بازه زماني آبان ۱397 لغايت ۱399 كه 
برخي از آنها را مي توان از ضروري ترين و مهم ترين لوايح 

حوزه اقتصاد برشمرد. 
در پايان اين جوابيه تصريح ش��ده است، ارائه اطالعات 
كلي و غلط به افكار عمومي مخرب سرمايه اجتماعي 
بوده و اميد است رسانه هاي گروهي به عنوان نمايندگان 
شايسته افكار عمومي با نگاهي موشكافانه و اخالق حرفه

اي و به كارگيري از حداكثر ظرفيت هاي كارشناسي و به 
دور از تعصبات حزبي و جناحي، نسبت به مسائل مختلف 
جامعه، تحليل و اطالع رساني نمايند تا بتوانند در ارتقاي 

سرمايه اجتماعي كشور نقش موثرتري را ايفا كنند.

خطر رشد پايه پولي
با كسري بودجه

كامران ندري |كارشناس اقتصادي| 
دليل عم��ده افزايش نرخ تورم در اقتصاد ما به رش��د 
نقدينگي بازمي گردد و طبيعتاً دولت جديد بايد مساله 
رش��د نقدينگي را حل كند، راه حل اين مش��كل اين 
است كه دولت كسري بودجه را بتواند مديريت كند. 
به عبارت ديگر انتظار مي رود كه تيم اقتصادي دولت 
جديد اين كس��ري بودجه را كاهش دهد؛ البته فعال 
اين سياست مشخص نيست و بايد برنامه هاي دولت 
سيزدهم را در آينده نزديك ببينيم و بررسي كنيم. از 
سوي ديگر بايد ديد كه شيوه تأمين كسري بودجه در 
اين دولت چگونه خواهد بود؟ اين در حالي اس��ت كه 
تجربه نشان مي دهد كه عمدتاً تأمين كسري بودجه در 
دولت هاي گذشته، از طريق خلق پول تأمين شده است، 
كه انتظار مي رود اين نگاه غلط در تيم اقتصادي جديد، 
تغيير كند و به سمت انتشار اوراق حركت كند. هرچند 
در اين باره بايد توجه داش��ت كه مس��اله نرخ بهره در 
خصوص موضوع انتشار اوراق، يك مساله كليدي است، 
چون در اين شرايط و با نرخ هاي بهره پايين، انتشار اوراق 
نمي تواند اثرگذاري مثبت براي تأمين كسري بودجه 
داش��ته باشد. لذا مساله كس��ري بودجه و روش هاي 
تأمين آن، از جمله مسائل كليدي است كه بايد دولت 
جديد براي چگونگي حل آن برنامه ريزي داشته باشد. 
موضوع بعدي؛ موضوع نظارت بر بانك هاس��ت. بانك 
داري در نظام بانكي ما با مشكالت بسيار جدي مواجه 
است؛ در حقيقت بانكداري به معناي واقعي كلمه در 
اقتصاد اتفاق نيفتاده است. در نتيجه بايد بانك مركزي 
براي كنترل بانك ها برنامه داش��ته باشد.  اگر بانك ها 
بخواهند به ش��يوه گذشته عمل كنند، بايد گفت كه 
خلق پولي كه توس��ط بانك ها انجام مي ش��ود ادامه 
خواهد داشت و بانك مركزي هيچ كنترل و مديريتي 
بر آن نمي تواند داشته باشد. لذا ما هم از ناحيه رشد پايه 
پولي به خاطر كس��ري بودجه دولت با مشكل مواجه 
هستيم و هم از ناحيه خلق پولي كه درون شبكه بانكي 
در حال اتفاق افتادن است با مشكل مواجهيم. بنابراين 
اينكه چه كسي مس��ووليت بانك مركزي را بر عهده 
خواهد گرفت و اينكه چه برنامه اي براي هر دو معضلي 
كه گفته شد خواهد داشت، مساله مهمي است. زيرا 
اگر نتوانيم مشكالت اشاره شده را حل كنيم، مساله 
تورم كماكان ادامه خواهد داش��ت. ممكن اس��ت كه 
يك مقداري با رفع تحريم ها و با مثبت شدن انتظارات 
تورمي، اين رشد كنوني تورم فروكش كند، ولي بايد 
تاكيد داشت كه تورم دو رقمي مثل گذشته تداوم پيدا 
مي كند، مگر آنكه ما بتواني��م در نظام پولي بانكي و 
نظام بودجه ريزي و مالي دولت تغييرات اساسي ايجاد 
بكنيم، كه البته مي داني��م اين موضوع برمي گردد به 
اينكه تيم اقتصادي دولت جديد چه كساني خواهند  
بود و چه برنامه هايي خواهند داشت. مشكالت ديگري 
هم داريم كه مي تواند به صورت مقطعي، تورم را افزايش 
دهد، مي دانيم كه كنترل هاي قيمتي در اقتصاد ما زياد 
است و معلوم نيس��ت كه تا چه موقعي مي توانيم اين 
كنترل قيمت ها را داشته باشيم. به بيان ديگر از قيمت 
حامل هاي انرژي گرفته تا قيمت كاالهاي اساسي، اينها 
كنترل قيمتي شديدي دارند. حال به نظر مي رسد به 
شرايطي رسيده ايم كه دولت نمي تواند كنترل قيمتي 
را ادامه دهد و نمي تواند اين روند كنترلي تداوم داشته 
باشد. در حقيقت تا چه زماني مي توان قيمت برق را در 
همين حد نگه داشت؛ باالخره با اين تورم بااليي كه در 
چند سال گذشته در اقتصاد داشتيم، امكان پايين نگه 
داشتن قيمت برخي كاالها همچون حامل هاي انرژي 
در آينده وجود ندارد، يعني از عهده و توان دولت خارج 
است. اين افزايش قيمت هاي مربوط به كاالهايي كه 
سركوب شده بود، ممكن است به صورت مقطعي باعث 
افزايش نرخ تورم شود، ولي تفاوت اين افزايش و اصالح 
قيمت ها با آن تورمي كه در رشد نقدينگي وجود دارد 
در اين است كه اين افزايش قيمت كاالهاي سركوب و 
كنترل شده، باعث مي شود كه تورم يك بار اتفاق بيفتد 
و بعد متوقف مي شود. اما بايد توجه داشت كه در حال 
حاضر مساله اصلي در بحث تورم، كنترل رشد نقدينگي 
اس��ت و اگر رش��د نقدينگي را كنترل كرده باش��يم، 
طبيعتًا شاهد ادامه افزايش قيمت ها نخواهيم بود. اين 
اصالحات قيمتي در كشور ما اجتناب ناپذير است، كه 
البته مي شد در دولت روحاني اتفاق بيفتد ولي آقاي 
روحاني انجام نداد و حاال بايد ببينيم كه آقاي رييسي 
در رابطه با اين اصالحات قيمتي چه تصميمي خواهد 
گرفت. ولي مي دانيم كه االن فاصله قيمت حامل هاي 
انرژي و بعضي از كاالهاي اساسي با ساير كاالها آنقدر 
زياد شده كه به نظرم مي رسد كه دير يا زود، اصالحات 
قيمتي اتفاق مي افتد و يك تورم موقتي ناشي از اصالح 
قيمت ها در پيش خواهيم داش��ت. اف��كار عمومي و 
كارشناسان اقتصادي چشم انتظار شروع به كار رسمي 
دولت سيزدهم با نهايي ش��دن اعضاي كابينه دولت 
رييسي است. انتظاري كه با بيم و اميد نسبت به آينده 
تصميمات تيم اقتصادي دولت جديد همراه شده است. 
بس��ياري معتقدند براي رفع مشكالت و چالش هاي 
اقتصادي كه در اين سال ها، گريبان اقتصاد و معيشت 
مردم را گرفته است، بايد فرمانده اقتصادي دولت هر 
چه سريع تر دس��ت به كار شود و با دستورالعمل هاي 
كارشناسي و حساب شده، با قيد فوريت سروساماني 
به وضع آش��فته شاخص هاي اقتصادي بدهد. يكي از 
اين شاخص هاي اقتصادي، افزايش معنادار نرخ تورم و 
افت ارزش ريال است. دو مولفه اي كه در صحبت هاي 
خان��دوزي وزير پيش��نهادي اقتص��اد در روز دفاع از 
برنامه هاي��ش در صحن علني مجلس نيز خودنمايي 
كرد. به گونه اي خاندوزي در بخشي از صحبت هاي خود 
اظهار داشت: »مهم ترين اولويت وزارت اقتصاد و دارايي 
كمك به ثبات اقتصاد كالن و مهار پايدار تورم است، 
اينجانب به عنوان فردي كه برخاسته از طبقات متوسط 
و با آالم مردم آشنا هستم، وظيفه خود را ايفاي حقوق 
اقتصادي ملت مي دانم. تورم بي سابقه و مزمن و درآمد 
سرانه ش��كاف بزرگ درآمد و هزينه براي خانوارها 
ايجاد كرده است، سفره مردم را كوچك كرده است 
و معيشت اقشار مختلف را به خطر انداخته است. «

ادامه از صفحه اول



گروه بازار سرمايه|
عرضه اوليه ش��ركت ها در بازار س��رمايه، به علت نوع 
قيمت گذاري و ريس��ك پاييني كه دارند، براي اغلب 
افراد جامعه جذاب هس��تند. همچنين ازآنجايي كه 
اين سهم ها معمواًل به قيمت مناسب عرضه مي شوند 
و بازدهي معقولي دارند معمواًل مورد اس��تقبال قرار 
مي گيرند؛ البته با توجه به س��ابقه تاريخي سوددهي 
عرضه اوليه ها استقبال خوبي از آنها مي شود. مشخص 
است كه براي فعاليت در حوزه بازار سرمايه و به خصوص 
بورس نياز به دانش و كس��ب تجربه است، در غير اين 
صورت احتمال زيان هاي شديد و چه بسا از دست دادن 
كل دارايي در س��طح بااليي ق��رار دارد؛ اما اين مورد، 
در رابط��ه باعرضه هاي اوليه چندان صدق نمي كند و 
با استقبالي كه در دو س��ال اخير از اين نمادها وجود 
داشته، كسب سودهاي قابل قبول به راحتي ميسر شده 
است. طي سال اخير مشاركت و تقاضا براي عرضه هاي 
اوليه در حدود 4.6 ميليون نفر بود؛ اما با اصالح شاخص 
بورس و وضعيت نامطلوب ب��ازار، تقاضا رو به كاهش 
رفت و در سال جاري ميانگين تقاضا به 2.6 ميليون نفر 
رسيده است. باوجود وضعيت نامطلوب بازار سرمايه 
عرضه هاي اوليه بازدهي چشمگيري در سال جاري 
و در سال قبل داش��ته اند. البته بسياري از افراد بدون 
دليل عرضه اوليه مي خرند؛ برخي از افراد عقيده دارند 
كه خريد عرضه اوليه خوب نيست و سود كمي دارد. 
درصورتي كه اين طور نيست و ماهيت عرضه ها با توجه 
ريسك و قيمت اين عرضه ها تا حدود زيادي ارزشمند 
هستند. دراين بين توضيحاتي در خصوص عرضه اوليه 
الزم است. شركتي كه شرايط پذيرش در بازار بورس يا 
فرابورس را دارد و به اصطالح در بازار »درج نماد« شده 
است توسط يكي از شركت هاي مشاور سرمايه گذاري يا 
تأمين سرمايه، ارزش گذاري مي شود. اين تعيين ارزش 
پس از بررسي كامل بنيادي شركت، تخمين سودآوري 
آتي، تخمين نرخ بازدهي مورد انتظار سرمايه گذار و 
اس��تفاده از روش هاي ارزش گذاري همچون تنزيل 
جريانات نقدي انجام مي شود. با توجه به ماهيت روش 
بوك بيلدينگ، قيمتي به عنوان حداقل قيمت مورد 
تاييد قرار مي گيرد و س��قف قيمتي كه معمواًل ۱۰ 
درصد بيشتر از حداقل قيمت است تعيين مي گردد 
تا تمام سرمايه گذاران عالقه مند به شركت در اولين 
عرضه، متناسب با تحليلشان درخواست قيمتي خود 
را ثبت كنند. براي مشاركت در تمامي 8 عرضه اوليه 
در س��ال جاري به طوركلي نياز به 466 هزار تومان 
نقدينگي بوده است. براي بررسي بازدهي اين سهم ها، 
درصد رش��د آنها از زمان آغاز به فعاليت در بورس تا 
زماني كه عرضه آنها زياد شده وصف هاي خريد آنها 

از بين رفت، در نظر گرفته شده است.
بر اس��اس آمارهاي موجود، اين نماده��ا بازدهي 53 
درصدي را تاكنون توانس��ته اند ثبت كنند و مجموع 
سرمايه س��هامدار را به 7۱4 هزار تومان افزايش دهند. 
الزم به ذكر اس��ت كه اگر بازه زماني براي بررس��ي اين 
نمادها را تا انتهاي مرداد ۱4۰۰ در نظر مي گرفتيم، تنها 

دو درصد تفاوت ايجاد مي ش��د. بنابراين حتي باوجود 
شرايط نامطلوب و نااميدكننده بازار هم امكان كسب 
س��ود وجود داشت. درست اس��ت كه اين ارقام براي 
بس��ياري از فعاالن بازار س��هام كم اهميت است اما 
نش��ان مي دهد كه در بدترين دوران بازدهي بورس 
نيز، عرضه هاي اوليه مي توانند با س��رمايه اي اندك 
يارانه معيشتي پرداختي به خانوار را پشت سر بگذارند 

درست است كه در مقايسه با سال قبل بازدهي عرضه 
اوليه ها كاهش چشمگيري داشته، اين موضوع به دو 
دليل برمي گردد. يك اينكه در مدت زمان مشابه در 
سال قبل نزديك به ۱7 نماد عرضه شدند كه تقريبًا 
بيش از دو برابر امس��ال بوده اس��ت. از طرف ديگر 
جو مس��اعد و حجم باالي تقاضا در بازار سبب رشد 

قيمتي بيشتري در اين نمادها شده اند.

      بازدهي عرضه هاي اوليه سال گذشته
در 5 ماه نخست سال ۱399، مجموع ۱7 سهم عرضه شده 
موفق به ثبت بازدهي 253 درصدي ش��دند و س��رمايه 
سهامداران را از حدود 6 ميليون به ۱5 ميليون تومان ارتقا 
دادند. البته اين بازدهي تنها تا زماني است كه صف خريد 
اين نمادها عرضه ش��ده است. درصورتي كه فرد تمايل به 
نگهداري مدت زمان بيشتري داشت احتمااًل اين بازدهي 
در تاريخ مذكور در سطح باالتري قرار مي گرفت. در حال 
حاضر 24 نماد در حال بررسي براي حضور در بازار سهام 
هستند. با فرض اينكه تمامي اين شركت ها تا پايان سال 
۱4۰۰ در بورس ش��روع به فعاليت كنند و درصورتي كه 
ميانگين سرمايه الزم براي هر نماد را ۱5۰ هزار تومان در 
نظر بگيريم، سرمايه الزم براي شركت در تمامي اين عرضه 
اوليه ها 3.6 ميليون تومان خواهد بود. وضعيت بازار سهام 
در حال بهبود اس��ت و در صورت تداوم روند فوق مي توان 
به روزهاي پررونق بورس اميدوار بود. لذا ازآنجايي كه حضور 
افراد در بورس در حال پررنگ شدن است و اينكه عرضه 
اوليه ها حتي در بدترين ش��رايط بازار موفق به بازدهي 
5۰ درصدي شده اند، پس مي توان انتظار داشت كه در 
6 ماه دوم س��ال نيز، شركت هاي داوطلب براي حضور 
در بازار، بتوانند بازدهي حداقل 5۰ درصدي را نصيب 
سرمايه گذاران خود كنند و آنها را به سود ۱.8 ميليون 
توماني برسانند. درنتيجه مي توان گفت كه حتي خريد 
عرضه اوليه سود بيش از بازارهاي موازي همانند طال، 
دالر و اندوخته هاي بانكي دارد و سهامداران با در نظر 

دانش اقتصاد مي توان وارد اين بازار شوند.
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نقش بازار سرمايه در تأمين مالي 
حوزه زيست فناوري 

امير هامون��ي، مديرعامل فرابورس ايران در نشس��ت 
تخصصي زيست فناوري؛ يك گام به جلو )با محوريت 
تجاري سازي و توسعه ابزارهاي سرمايه گذاري و تأمين 
مالي در بيوتكنولوژي( با اشاره به اينكه زيست فناوري 
)بيوتكنولوژي( به لحاظ ويژگي هاي ذاتي خود، دانشي 
بين رش��ته اي اس��ت، گفت: بيوتكنولوژي به واسطه 
كاربردهاي بالقوه وسيعي كه دارد، نقطه عطف بسياري از 
مسائل عمده جهان مانند سوءتغذيه، بيماري، دسترسي 
ان��رژي، آلودگي و... اس��ت و از همين رو كش��ورهاي 
توس��عه يافته دنيا نبرد رقابتي را براي تجاري س��ازي 
كاربردهاي آن آغاز كرده اند. هاموني در خصوص نقش 
بازار سرمايه در تأمين مالي زيست فناوري به مراحل  و 
ابزارهاي تأمين مالي يك بنگاه اقتصادي در ايران پرداخت 
و گفت: سطوح تأمين مالي از طريق بازار سرمايه از مراحل 
اوليه تا بلوغ انجام مي شود و در هر مرحله، ابزارهاي موجود 
در بازار سرمايه به تأمين مالي بنگاه ها كمك مي كنند. به 
گفته هاموني در مرحله بذر، ايده ها و طرح ها مي توانند با 
مراجعه به بازار دارايي فكري فرابورس يا از طريق روش 
تأمين مالي جمعي اقدام به جذب س��رمايه كنند و در 
مرحله بعدي يعني مرحله جوانه نيز تأمين مالي جمعي 
و همچنين كمك گرفتن از صندوق هاي سرمايه گذاري 
جسورانه، روش هاي تأمين مالي مناسبي هستند. وي 
بابيان اينكه در مرحله رش��د و گسترش كسب وكارها 
يا طرح ها نيز صندوق هاي س��رمايه گذاري جسورانه 
و صندوق هاي س��رمايه گذاري خصوص��ي روي آنها 
سرمايه گذاري مي كنند، افزود: از سوي ديگر بازار سرمايه 
براي بنگاه هايي كه به بلوغ رسيده اند نيز ابزارهاي تأمين 
مالي مناس��بي اعم از صندوق هاي خصوصي و اوراق 
بدهي دارد ضمن آنكه اگر شرايط الزم را داشته باشند، 
ورود به بازار سهام نيز به تأمين مالي بلندمدت آنان كمك 
مي كند. مديرعامل فرابورس ايران در ادامه اظهار كرد: 
از مجموع مبلغ سرمايه گذاري صندوق هاي جسورانه 
روي اس��تارتاپ هاي فعال در حوزه هاي مختلف كه به 
ميزان ۱64 ميليارد تومان است، حوزه زيست فناوري 
رقم 35 ميليارد توماني را به خود اختصاص داده است. 
هاموني به صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه كه در 
حوزه زيست فناوري سرمايه گذاري كرد ه اند نيز اشاره 
و عنوان ك��رد: صندوق هاي »يكم دانش��گاه تهران«، 
»رويش لوتوس« و »ايده نوتك آشنا« در اين حوزه در 
حدود 35 ميليارد تومان سرمايه گذاري كرده اند. وي 
همچنين صندوق هاي جسورانه و خصوصي كه درزمينه 
زيست فناوري فعال هستند را به ترتيب صندوق هاي 
پيشگام، پويا، آش��ناتك، رويش، پارتين و تهران۱ در 
حوزه جسورانه و صندوق نوآور در حوزه صندوق هاي 
سرمايه گذاري خصوصي عنوان كرد. مديرعامل فرابورس 
در ادامه با اشاره به اينكه تجاري سازي زيست فناوري 
معمواًل به دو صورت انجام مي ش��ود كه در حالت اول 
يك شركت جديد با س��رمايه گذاري خطرپذير براي 
تجا ري سازي يك ايده يا محصول ابتدايي زيست فناوري 
تشكيل مي ش��ود و در ابتدا به شكل استارت آپ است، 
افزود: در حالت دوم يك ش��ركت بالغ، تجاري س��ازي 
يك ايده يا محصول ابتدايي زيست فناوري را بر عهده 
مي گيرد و بيشتر در كش��ورهايي مانند آلمان و ژاپن 
ديده مي شود. به همين دليل اكثر محصوالت بايوتك 
اين كشورها توليد شركت هاي بزرگ و نه شركت هاي 
كوچك و متوسط هستند. هاموني در بخش ديگري از 
نشست تجاري سازي و توسعه ابزارهاي سرمايه گذاري و 
تأمين مالي در بيوتكنولوژي به معرفي شركت هاي عظيم 
بيوتكنولوژي پذيرش شده در بورس هاي بين المللي 
پرداخت و گفت: شركت س��انوفي، شركت فرانسوي 
بزرگ در حوزه داروهاي بيوتك است كه بيشتر درزمينه 
درمان ديابت، واكسن انساني، داروهاي نوآورانه، سالمت 
حيوانات و.. فعاليت دارد. اين ش��ركت باارزش بازاري 
معادل ۱۱4.624 ميليارد يورو دريورونكست پاريس و 
نزدك پذيرش شده است. به گفته هاموني شركت آلماني 
باير و زيرمجموعه هايش نيز كه فعال در حوزه دارو و علوم 
زيستي اس��ت و با آسپرين در جهان به شهرت رسيده 
است باارزش بازاري معادل 46.523 ميليارد يورو در 4 
بورس به نام كشور آلمان پذيرش شده است. وي ادامه 
داد: شركت بي ژن هم غول چيني در حوزه بيوتك است 
كه مركز آن در پكن بوده و باارزش بازاري معادل 24.796 
ميليارد دالر در دو ب��ورس هنگ كنگ و بورس نزدك 
پذيرش شده است. وي در انتها درباره راهكارهاي تأمين 
مالي پروژه ها و شركت هاي زيست فناوري در فرابورس 
ايران خاطرنشان كرد: در فرابورس ابزارهاي تأمين مالي 
متنوعي همچون »بازار دارايي فكري« به عنوان محلي 
ب��راي عرضه گواهي اختراع در حوزه زيس��ت فناوري، 
»تأمين مالي جمعي« و »صندوق هاي سرمايه گذاري 
جسورانه« به تأمين مالي حوزه زيست فناوري كمك 
مي كنند. به گفته وي همچنين ساير راهكارها نظير »بازار 
سوم« به عنوان محلي براي پذيره نويسي شركت هاي 
سهامي عام در حوزه زيست فناوري و ادغام و تمليك بين 
اين ش��ركت ها، »پذيرش شركت ها و افزايش سرمايه 
شركت هاي پذيرش ش��ده« در حوزه زيست فناوري 
و »انتش��ار انواع صكوك« براي تأمين مالي اين قبيل 
شركت ها از ديگر راه هاي تجهيز منابع مالي براي حوزه 

زيست فناوري در كشور به شمار مي روند.

تعليق نماد شركت سرمايه گذاري 
استاني سهام عدالت در بورس

تس�نيم| نماد معامالتي ۱۰ شركت سرمايه گذاري 
استاني سهام عدالت با عدم رعايت الزامات دستورالعمل 
پذيرش، روز گذشته تعليق شد. نماد معامالتي مربوط به 
شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت خراسان رضوي، 
سرمايه گذاري س��هام عدالت كرمان، سرمايه گذاري 
خراسان شمالي، سرمايه گذاري هرمزگان، سرمايه گذاري 
گيالن، سرمايه گذاري زنجان، سرمايه گذاري خوزستان، 
س��رمايه گذاري آذربايجان غربي، س��رمايه گذاري 
خراس��ان جنوبي، س��رمايه گذاري يزد در جريان 
معامالت امروز بازار س��رمايه با عدم رعايت الزامات 

دستورالعمل پذيرش در بورس تهران تعليق شدند.

امكان پيش خريد متري مسكن 
در بورس كاال

راديو اقتصاد| جواد فالح، مدير توسعه بازار فيزيكي 
بورس كاالي ايران بابيان »صندوق هاي مسكن در بازار 
س��رمايه در دو بخش »زمين و س��اختمان« و ديگري 
»امالك و مستغالت« است كه مجوز صندوق امالك و 
مستغالت در حال اخذ از سازمان بورس است؛ همچنين 
در بورس كاالي ايران نيز امكان انتشار اوراق سلف موازي 
مسكن كه به خريد متري مسكن شهرت يافته نيز فراهم 
است.« گفت: حدود دو سال قبل زمزمه هاي همكاري 
وزارت راه و شهرس��ازي با بازار سرمايه ايران به منظور 
راه اندازي »صندوق زمين و مسكن« شنيده شد؛ البته 
اين صندوق در سال هاي گذشته راه اندازي شده بود كه 
خيلي موفقيت آميز نبود. هدف اوليه اين طرح اين بود كه 
پروژه هاي مسكوني و تجاري در بازار سرمايه عرضه شود 
تا با جذب سرمايه هاي خرد، هم به توليد مسكن كمك 
شود و هم براي سهامداران سوددهي داشته باشد. وي 
افزود: در حال حاضر شركت هاي بخش خصوصي براي 
عرضه امالك در بورس كاال پيشنهاد داده اند و عرضه هايي 
از سوي وزارت دفاع، وزارت راه و بانك اقتصاد نوين نيز با 
موفقيت انجام شده است، اما وزارت راه و شهرسازي در 
نظر دارد شركت ها و سازمان هاي زيرمجموعه خود را نيز 
كه امكان عرضه پروژه هاي بزرگ مقياس رادارند، وارد اين 
عرصه كند. مدير توسعه بازار فيزيكي بورس كاالي ايران 
گفت: صندوق هاي مسكن در بازار سرمايه در دو بخش 
»زمين و س��اختمان« و ديگري »امالك و مستغالت« 
فعال هستند كه اين بر اساس برنامه زمان بندي موجود 
در نيمه دوم س��ال جاري اجرايي خواهد شد كه البته 
بورس كاال بايد مجوزهاي قانوني را از س��ازمان بورس و 
اوراق دريافت كند و مجوزهاي مربوطه در حوزه راه اندازي 
صندوق امالك و مستغالت در حال اخذ از سازمان بورس 
است. به گفته مدير توسعه بازار فيزيكي بورس كاالي 
ايران، بهتر آن است كه نهادهاي مختلف به جاي برگزاري 
مزايده به شيوه هاي سنتي امالك شان را از طريق بورس 
كاال به فروش برسانند كه با توجه به اينكه وظيفه فروش 
اموال مازاد دستگاه هاي دولتي به عهده وزارت اقتصاد 
اس��ت، اين موضوع نيز توس��ط وزارت اقتصاد در حال 
پيگيري است.  فالح در پايان گفت: دولت با اين طرح 
قادر است ش��فافيت معامالت را ارايه كند و مردم در 
شرايط برابر مي توانند باهم رقابت كنند؛ همچنين با 
انتشار اوراق سلف موازي مسكن نيز مردم مي توانند در 
واگذاري متري مسكن سهيم شوند و سرمايه هاي خرد 
و عمده خود را همسو با تورم بازار مسكن حفظ كنند. 

مهلت قانوني براي لغو
سفارش فروش سهام عدالت

شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
)سمات( با انتشار اطالعيه اي از امكان لغو فروش سهام 
عدالت تا پايان هفته خبر داد. در اطالعيه اين شركت 
آمده است: آن دس��ته از مشموالن سهام عدالتي كه 
سفارش فروش س��هام خود را در ماه هاي گذشته در 
درگاه ه��اي الكترونيكي ش��ركت هاي كارگزاري يا 
سيس��تم بانكي ثبت كرده اند، اما با توجه به تغييرات 
قيمتي ايجادشده از روز ثبت سفارش تاكنون، قصد 
انصراف دارند، تنها تا پايان هفته جاري )5 شهريورماه 
۱4۰۰( مهلت دارند تا سفارش هاي خود را لغو كنند. 
خاطرنشان مي شود؛ س��هامداراني كه سفارش هاي 
فروش سهام عدالت خود را لغو نكنند، سفارش هاي 

قبلي آنها معتبر بوده و براي فروش اعمال خواهد شد.

آغاز معامالت قراردادهاي 
اختيار معامله 2 شركت در بورس

دوره معامالتي قراردادهاي اختيار معامله خريدوفروش 
بر س��هام ش��ركت هاي معدني  و صنعت��ي  چادرملو و 
سرمايه گذاري  غدير در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار 
تهران از روز گذش��ته يعني دوشنبه آغاز شد. مديريت 
ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران اعالم كرد: دوره 
معامالتي قراردادهاي اختيار معامله خريدوفروش بر روي 
سهام شركت  معدني  و صنعتي  چادرملو »كچاد«براي 
سررس��يد مهرماه ۱4۰۰ و دوره معامالتي قراردادهاي 
اختيار معامله خريدوفروش بر روي س��هام ش��ركت 
س��رمايه گذاري  غدير»وغدير« در سررس��يد آبان ماه 
۱4۰۰، از روزگذشته در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار 
تهران آغاز ش��د. معامالت مربوط به اين قراردادها تنها 
به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق كارگزاراني كه مجوز 
معامالت برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 
همچنين با توجه به راه اندازي سامانه مديريت ريسك و 
امكان و امكان محاسبات وجوه تضمين براساس » ضوابط 
وجهت ضمين قرارداد اختيار معامله در بورس اوراق بهادار 
تهران و فرابورس اي��ران«، اتخاذ موقعيت باز فروش در 
قراردادهاي اختيار معامله، به شرط كفايت وجوه تضمين، 

براي تمامي فعاالن بازار سرمايه امكان پذير مي باشد.

بازار شفاف و رقابتي سيمان 
باعرضه در بورس كاال

كاال خبر| حسين سالح ورزي، عضو شوراي عالي بورس 
اظهار داشت: به طور حتم مداخالت قيمتي و قيمت گذاري 
دس��توري، يكي از آفت هاي اصلي بازار س��رمايه تلقي 
مي شود و بازار را از كاركرد اصلي خود دور مي كند. اساسًا 
كاركرد بورس كاال، كمك به ش��فافيت بيشتر و رقابت 
مناسب تر و درنهايت تعادل در قيمت ها است كه صنعت 
سيمان نيز با ورود به بورس كاال از اين مزايا بهره مند خواهد 
ش��د.  نايب رييس اتاق ايران افزود: در هفته هاي اخير با 
قطع برق و كاهش توليد كارخانه هاي س��يمان، قيمت 
اين محصول افزايش يافت كه البته مباحثي در خصوص 
ارتباط افزايش قيمت ها باعرضه در بورس مطرح شد كه 
پيشنهاد مي شود در اينگونه موارد، سازمان بورس و مركز 
پژوهش هاي سازمان، گزارش مفصلي را از مزاياي ورود 
سيمان به بورس كاال براي بازار سرمايه، توليد بنگاه ها و 
سهام شركت هاي سيماني تهيه و منتشر كند تا زواياي 

مختلف اين تصميم براي همگان روشن شود.

»تعادل«عرضهاوليههايسالجاريرابررسيميكند

سود كدام بازار مالي بيشتر است؟

اخطارسازمانبورسبهتقسيمسودشستا
سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت تغييرات هيات مديره و 
درخواست هاي سازمان تأمين اجتماعي واكنش نشان داد. 
در نامه سازمان بورس به هيات مديره شستا چنين آمده 
است:  پيرو نامه هاي شماره 88۰44/۱22 و 88۰62/۱22 
مورخ ۱4۰۰/۰5/3۱ در خصوص لزوم ارايه صورت جلسه 
هيات مديره و ساير مستندات مربوط به عزل مديرعامل 
قبلي و تعيين سرپرس��ت براي ش��ركت، به اس��تحضار 
مي رس��اند؛ تاكنون مدارك مذكور به اين س��ازمان ارايه 
نگرديده است. همچنين مطابق مفاد دستورالعمل تأييد 

صالحيت حرفه اي مديران نهادهاي مالي، هر شخص قبل 
از انتصاب و قبولي سمت مديرعاملي هر يك از شركت هاي 
ثبت شده نزد اين سازمان به عنوان نهادمالي، موظف به اخذ 
گواهي تأييد صالحيت از اين سازمان مي باشد. همچنين 
مطابق اخبار منتشرش��ده در خبرگزاري ها مبني بر عدم 
ايفاي تعهدات شستا براي پرداخت حقوق بازنشستگان 
و مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي و درخواست 
سازمان تأمين اجتماعي به عنوان سهامدار عمده جهت 
بركناري وي و تعيين سرپرست براي شركت، به استحضار 

مي رساند؛ تصميم گيري در خصوص عزل و نصب مديرعامل 
مطابق قوانين و مقررات و اساس��نامه ش��ركت از وظايف 
هيات مديره مي باش��د. لذا ضروري اس��ت ضمن رعايت 
قوانين و مقررات، توضيحات كامل به همراه مس��تندات 
مربوطه در اين خصوص در اس��رع وقت به اين س��ازمان 
ارايه گردد. شايان ذكر اس��ت هرگونه پرداخت بابت سود 
سهام به سهامداران شركت قبل از برگزاري مجمع عمومي 
عادي س��االنه و تصويب سود تقسيمي در مجمع مذكور 
خالف قوانين و مقررات و غيرقانوني مي باشد. مزيد اطالع، 

مسووليت اطالع رساني نامناسب شركت و تصميم گيري 
نادرست س��رمايه گذاران بالقوه و بالفعل بر عهده مديران 
شركت مي باشد. در اين رابطه نظر جنابعالي و مديران 
شركت را در خصوص مسووليت مديران در قبال رعايت 
دقيق قوانين و مق��ررات به مفاد قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوري اسالمي ايران و دستورالعمل اجرايي افشاي 
اطالعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق 
بهادار و دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در 

بورس اوراق بهادار تهران جلب مي نمايد.

كم اقبالي حقيقي ها  به خريد سهام
ش��اخص كل در بازار بورس در دومين روز كاري هفته 
يعني دوشنبه، يكم شهريورماه 337 واحد رشد داشت 
كه درنهايت شاخص در كانال يك ميليون و 5۱5 هزار 
واحد تداوم يافت. در معامالت اين روز بيش از ۱2 ميليارد 
و 55 ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
93 هزار و 58۰ ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با چهار هزار و ۱۰۰ واحد افزايش 
به 44۰ هزار و ۱3۱ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با 2 
هزار و 588 واحد رشد به 277 هزار و 84۰ واحد رسيد. 
شاخص بازار اول 429 واحد افت و شاخص بازار دوم 2 

هزار و 783 واحد افزايش داشت.
طي معامالت اين روز حقوقي ها حدود ۱4۰ ميليارد تومان 
وارد بازار س��هام كردند. ارزش كل معامالت خرد 9 هزار و 
56۰ ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي ۱7 درصد يعني 
هزار و 63۰ ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان 
يك درصد از كل معامالت شد. بيشترين تزريق پول حقوقي 
به بورس و فرابورس در س��ه گروه »فرآورده هاي نفتي«، 
»فلزات اساس��ي« و »بانك ها و موسسات اعتباري« رقم 
خورد درحالي كه برآيند معامالت گروه هاي »انبوه سازي، 
امالك و مستغالت« و »زراعت و خدمات وابسته« به نفع 
حقيقي ها تمام شد. سه نماد »شپنا«، »فوالد« و »سمگا« 
لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص 
دادند، توجه حقيقي ها نيز بيش��تر به »دلر«، »سپيد« و 
»شاراك« معطوف بود. عالوه بر اين در بين همه نمادها، 
شركت گروه س��رمايه گذاري ايرانيان با نماد »پترول« با 
ي��ك هزار و 643 واحد، مخابرات اي��ران با نماد »اخابر« با 
726 واحد، پتروشيمي پرديس با نماد »شپديس« با 7۰۱ 
واحد، فرآوري معدني اپال كاني پارس با نماد »اپال« با 523 

واحد، بانك پارسيان با نماد »وپارس« با 486 واحد، شركت 
ارتباطات سيار ايران با نماد »همراه« با 4۰8 واحد، مبين 
انرژي خليج فارس با نماد »مبين« با 38۰ واحد، پتروشيمي 
شيراز با نماد »شيراز« با 346 واحد و شركت سرمايه گذاري 
صدر تأمين با نماد »تاصيكو« با 329 واحد تأثير مثبت بر 
شاخص بورس داش��تند. در مقابل صنايع پتروشيمي 
خليج فارس با نماد »فارس« با 2 هزار و 56 واحد، توسعه 
معادن و صنايع معدني خاورميانه با نماد »ميدكو« با يك 
هزار و 9۱2 واحد، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« 
با 796 واحد، توسعه معادن و فلزات با نماد »ومعادن« 
با 58۱ واحد، س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد 
»شس��تا« با 56۱ واحد، معدني و صنعتي چادرملو با 
نماد »كچاد« با 534 واحد، گروه مپنا با نماد »رمپنا« 

با 5۰4 واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با 
444 واحد و پتروشيمي پارس با نماد »پارس« با 434 
واحد تأثير منفي را بر ش��اخص بورس داشتند. بر پايه 
اين گزارش، در اين روز ش��ركت سپيد ماكيان با نماد 
»سپيد«، شركت س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي با 
نماد »شستا«، گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان 
با نماد »پترول«، گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، 
ايران خودرو با نماد »خودرو«، س��ايپا با نماد »خساپا« 
و پاالي��ش نفت اصفهان با نماد »ش��پنا« در نمادهاي 
پرتراكنش قرار داشتند. گروه شيميايي هم در معامالت 
امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه 668 ميليون و 2۰3 هزار برگه سهم به ارزش 9 

هزار و 543 ميليارد ريال دادوستد شد.

      صعود كم جان فرابورس
طي روز دوشنبه شاخص فرابورس نيز نزديك به 2۱ 
واحد افزايش داش��ت و بر روي كانال 2۱ هزار و 897 
واحد ثابت مان��د. همچنين در اين بازار چهار ميليارد 
و 256 ميليون برگه س��هم به ارزش ۱۱8 هزار و 596 

ميليارد ريال دادوستد شد.
در اين روز ش��ركت س��رمايه گذاري صبا تأمين با نماد 
»صبا«، س��رمايه گذاري مالي س��پهر صادرات با نماد 
»وس��پهر«، پتروش��يمي تندگويان با نماد »شگويا«، 
پتروش��يمي زاگرس با نماد »زاگرس«، پتروش��يمي 
مارون با نماد »مارون«، توليد نيروي برق دماوند با نماد 
»دماوند«، مديريت انرژي اميد تابان هور با نماد »وهور« 
و صنايع ماشين هاي اداري ايران با نماد »ماديرا« تأثير 
مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. همچنين پليمر آريا 
ساسول با نماد »آريا«، بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، 
سنگ آهن گهرزمين با نماد »كگهر«، سهامي ذوب آهن 
اصفهان با نماد »ذوب«، فوالد هرمزگان جنوب با نماد 
»هرمز«، گروه س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد 

»سمگا« تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

      روند اصالحي سهام عدالت
در پايان معامالت روز دوش��نبه  بازارسرمايه، ارزش سهام 
عدالت در مقايسه با روز گذشته، ۰.6 درصد كاهش يافت 
و ارزش سبد 532 هزارتوماني و يك ميليون توماني سهام 
عدالت به ترتيب به ۱4 ميلي��ون و 368 هزار تومان و 27 
ميليون و 62 هزار تومان رس��يد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش 6۰ درصد قابل فروش سبد 532 هزارتوماني سهام 

عدالت به 8 ميليون و 62۰ هزار تومان رسيده است.
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گروه راه و شهرسازي|
ديروز رستم قاسمي، وزير پيشنهادي راه و شهرسازي طي 
نطقي در مجلس برنامه هاي خود را براي نمايندگان تشريح 
كرد. تصدي وزارت راه و شهرسازي توسط رستم قاسمي 
اما هيچ مخالفي در مجلس نداشت و از همين رو، موافقان با 
وزير شدن او هم مجال صحبت نيافتند. البته گزارش مثبت 
كميسيون عمران در حمايت از او در صحن مجلس قرائت 
ش��د. در حالي كه مهم ترين مساله وزارت راه و شهرسازي 
در اجراي پروژه هاي عمراني و مس��كني كمبود ش��ديد 
اعتبارات است، وزير پيشنهادي ديروز وعده داد تا با استفاده 
از روش هاي جديد از جمله تهاتر زمين هاي دولتي كه در 
قانون جهش توليد مسكن مجوز آن داده شده، مساله تامين 
منابع مالي اين پروژه ها را حل كند. او همچنين در بخشي از 
برنامه هاي خود وعده داد تا اجاره داري حرفه اي را راه اندازي 
كرده و مدت يك س��اله قراردادهاي اجاره را به 3 تا 5 سال 
افزايش دهد. طرحي كه طي سال هاي گذشته نيز مطرح 
بود اما به دليل شخصي بودن امالك مورد اجاره و الزام قانوني 

احترام به مالكيت شخصي اين طرح با شكست مواجه شد.

      بودجه نداريم، نگاه را عوض كنيم
قاسمي در بخشي از نطق ديروز خود در مجلس اظهار كرد: 
با بودجه هاي جاري كشور حتي يك آزادراه هم نمي توانيم 
بس��ازيم و بايد نگاهمان را عوض كنيم و سراغ روش هاي 
متداول دنيا در جهت حل مش��كالت داخل كشور برويم. 
وزير پيش��نهادي راه و شهرسازي با بيان اينكه در برنامه ام 
روش هاي حل مشكالت حمل و نقل كشور در مگاپروژه ها 
براي حل مساله درآمد ترانزيتي كشور را توضيح داده ام و اين 
روش ها نيازمند همكاري و همدلي مجلس و دولت است، 
اظهار كرد: بايد تصميمات مهم و سخت بگيريم و به جاي 
رفتن منابع نقدينگي به سكه و دالر اين بخش ها را جذاب 
كنيم تا به زيرساخت هاي كشور توجه شود. قاسمي با اشاره 
به اينكه در حوزه مسكن كه امروز پاشنه آشيل كشور است 
دستور رييس جمهور خواسته همه مردم و نمايندگان است 
و امروز سهم هزينه سبد خانوار از 37درصد در شهرها به بيش 
از 60درصد رسيده است و اين بر امنيت ملي كشور تاثير دارد، 
 گفت: بايد براي اين معضل جدي دست به دست هم بدهيم 
تا اين مشكل را حل كنيم و با خدايم خودم عهد بسته ام كه 

همه هستي ام را به كار بگيرم تا اين اقدام بزرگ انجام شود.

      روش تامين منابع مالي براي مسكن؟
وزير پيشنهادي راه و شهرسازي ضمن اشاره به اينكه مسكن 
سه مساله اصلي دارد، بيان داشت: بيش از يك ميليون هكتار 
زمين متعلق به دولت در جوار شهرها وجود دارد كه با قانون 
جهش توليد مس��كن مي توانيم با استفاده از اين زمين ها 
سهم زمين را براي مردم محروم و كم درآمد ناديده بگيريم. 
هرچند امروز حتي هزينه ساخت مسكن را هم بسياري از 
مردم ندارند و براي حل اين مشكل راهكارهاي متعددي را 
پيش بيني كرده ايم.وي افزود: تهاتر زمين هاي دولت با 
ساخت براي كمك به محرومين و مصوبه مجلس براي 
تسهيالت براي كمك به سهم مسكن روش هايي هستند 
كه با آنها مي توانيم بخشي از منبع ساخت مسكن را تامين 
كنيم و قطعا نهضت ملي مسكن اقدامي فرا وزارتخانه اي 
است و در دولت، شوراي عالي مسكن با توجه خواست 
رييس جمهوري محترم ايجاد مي شود تا سهم ساخت 
مسكن را از وزارتخانه به مجموعه دولت منتقل كنيم 
تا همه كمك كنند و معضل جدي مسكن را حل كنيم.

     نيازمند اصالح ساختار در وزارت راه هستيم
وي همچنين با اشاره به ساختار وزارتخانه راه و شهرسازي 
بيان كرد: ما در وزارتخانه به اصالح س��اختاري نياز داريم، 
به كارگيري افراد انقالبي، جهادي، پاكدس��ت و شايسته 
از اهداف ما خواهد بود. همچنين به مباحثي چون حذف 

امضاهاي طاليي، تمركززدايي در مقررات از جمله در طرح 
هادي روستايي و طرح جامع شهرها و همچنين به كارگيري 
نخبگان براي حل مش��كالت در كيفيت س��اخت توجه 
خواهد شد.قاسمي عنوان كرد: كيفيت ساخت مسكن در 
كشور پايين است، كيفيت ساخت جاده ها و نيز اصال خوب 
 نيست، بايد از به كارگيري نخبگان و موسسات و شركت هاي 
دانش بنيان اين مش��كل را هم رفع كنيم.وي اضافه كرد: 
اينجانب ۱0 دستور كار را براي وزارتخانه تدوين كردم كه 
در اولين روز كار وزارتخانه اين برنامه ها را ابالغ خواهم كرد.

     14 چالش مسكن از نظر وزير پيشنهادي
در برنامه مكتوب وزير پيشنهادي، اهم مسائل و چالش هاي 
بخش مسكن در ۱۴ محور شناسايي شده و براي هركدام از 
آنها راه حل ها كه ش��امل رويكردها و اقدامات الزم در چهار 
سال آينده ارايه شده است.فرابخشي بودن موضوع مسكن 
و ضرورت مش��اركت فعال همه دس��تگاه ها براي پيشبرد 
برنامه هاي مسكن به عنوان چالش نخست مطرح شده است 
كه اقدام الزم در چهار س��ال آينده براي اين مشكل شامل 
تشكيل شوراي عالي مسكن براي هماهنگي دستگاه هاي 
اجراي جهت اجراي قانون جهش توليد مسكن، همكاري 
همه دس��تگاه هاي اجرايي براي استفاده از اراضي دولتي با 
كاربري مسكوني در داخل محدوده و حريم قانوني شهرها 
در اجراي ماده 6 قانون ساماندهي و حمايت ازتوليد و عرضه 
مسكن و اجراي ماده ۱0 قانون زمين شهري، مكلف شدن 
س��ازمان امور مالياتي به اخذ مالي��ات از خانه هاي خالي با 
استفاده از سامانه جامع امالك و اسكان با هدف تبديل مسكن 
از كاالي سرمايه اي به كاالي مصرفي است.چالش دوم فقدان 
منابع مالي الزم براي توانمندسازي مردم براي گسترش عرضه 
مسكن به اقشار مختلف به ويژه بخش محروم جامعه است كه 
رويكرد چهار سال آينده آن نيز راه اندازي صندوق ملي مسكن 
جهت پايدارسازي منابع موردنياز بخش مسكن و همچنين 
تامين منابع موردنياز جهت كاهش سود تسهيالت بانكي و 
بخشي از هزينه هاي تامين مسكن خانوارهاي كم درآمد است.

       استفاده از بازار سرمايه براي تامين منابع مالي 
نرخ س��ود تسهيالت بانكي و ميزان اقس��اط باال و خارج از 
استطاعت بودن تسهيالت مذكور براي خانوارهاي كم درآمد 
و متوسط چالش سوم شناسايي شده است كه برنامه چهار 
سال آينده براي رفع آن استفاده از ابزارهاي بازار سرمايه از 
جمله اوراق رهني جهت تامين منابع مالي موردنياز سيستم 
بانكي براي پرداخت تسهيالت بلندمدت عنوان شده است.

چالش چهارم ضرورت تقويت مستمر منابع بودجه موضوع 
جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سنواتي است كه راهكارهاي 
حل آن نيز تخصيص منابع كافي از محل بودجه عمومي و 
بودجه نهادهاي حمايتي و انقالبي همچون ستاد اجرايي 
فرمان امام )ره(، وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي، سازمان 
تامين اجتماعي جهت تامين مسكن خانوارهاي كم درآمد، 

تجميع منابع و امكانات تخصيص يافته براي تامين مسكن 
گروه هاي كم درآمد و تخصيص آن به وزارت راه و شهرسازي 
جهت برنامه ريزي متمركز و اس��تفاده بهينه از اي منابع 
عنوان شده است.بانك  پذير نبودن خانوارهاي كم درآمد به 
داليلي همچون عدم امكان تامي وثايق موردنياز بانك و عدم 
استطاعت اين اقشار در باز پرداخت اقساط تسهيالت چالش 
پنجم است كه راهكارهاي حل آنها در چهار سال آينده شامل 
پيگيري اقداماتي همچون ايجاد نهاد ضمانت، سنددار كردن 
امالك خانوارهاي كم درآمد و تخصيص يارانه با اس��تفاده 
از منابع صندوق ملي مسكن جهت بانك  پذير كردن اين 
خانوارها، كمك به تامين مسكن محرومان با واگذاري اراضي 
دولتي به نهادهاي عمومي و واسپاري مسووليت شناسايي 
واجدان شرايط و طراحي مدل هاي ساخت و تامين مسكن 
به اين نهادها، ايجاد نظ��ام يارانه اي كمك اجاره و اجاره به 
شرط تمليك براي اقشار ناتوان در تامين مسكن با اتكا به 
منابع درآمدي حاصل از ماليات هاي حوزه مسكن و حمايت 
نهادهاي حمايتي و خيرين حوزه مسكن عنوان شده است.

      ناديده گرفتن ظرفيت بازار سرمايه
چالش ششم عدم امكان استفاده مطلوب از ظرفيت هاي بازار 
سرمايه به داليلي همچون شرايط اقتصادي حاكم بر كشور، 
عدم شناخت كافي سرمايه گذاران حوزه مسكن از ابزارهاي 
بازار س��رمايه و قوانين و مقررات و فرايندهاي سختگيرانه 
و پيچيد بازار س��رمايه عنوان شده است كه راهكار حل آنها 
در چهار س��ال آينده نيز بنا بر برنامه ارايه شده شامل ترويج 
ابزارهاي بازار س��رمايه در بخش مس��كن، ارايه يارانه هاي 
دولتي جهت ايجاد شرايط استفاده از برخي از ابزارهاي بازار 
سرمايه ازجمله اوراق رهني و اوراق خريد دين كاال، اصالح 
قوانين و مقررات و تسهيل فرآيندهاي استفاده از ابزارهاي 
بازار سرمايه در بخش مسكن عنوان شده است.ناكافي بودن 
زمين هاي در اختيار وزارت راه و شهرس��ازي جهت اجراي 
برنامه هاي تامين مسكن چالش هفتم است كه راهكارهاي 
حل آن نيز اس��تفاده از اراضي در اختيار دستگاه ها و نهادها 
در اجراي ماده 6 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه 
مسكن، واگذاري اراضي موجود در حريم و محدوده قانوني 
شهرها از وزارت جهاد كشاورزي به وزارت راه و شهرسازي با 
اجراي ماده ۱0 قانون زمين شهري و ماده 6 قانون ساماندهي 
و حمايت از توليد و عرضه مسكن، استفاده از ظرفيت اراضي با 
كاربري غيرمسكوني در محدوده شهرها پس از تغيير كاربري و 
تصويب در مراجع ذيربط، توسعه شهرك سازي و ايجاد قابليت 
سرمايه گذاري مردم و بخش هاي مختلف در آنها، خريد اراضي 
غيردولتي مناسب در محدوده شهرها در صورت تأمين زمين 
بنا به تشخيص وزارت راه و شهرسازي و توسط سازمان ملي 
زمين و مس��كن، الحاق اراضي دولتي مناسب به محدوده 
مصوب شهر با تاييد ش��وراي عالي شهرسازي و معماري، 
معاوضه اراضي مسكوني غيردولتي واقع در محدوده شهرها 
با اراضي دولت مطرح شده است. چالش هشتم عدم تامين 

خدمات زيربنايي و روبنايي توسط دستگاه هاي خدمات رسان 
در زمين هاي تامين شده براي اجراي طرح هاي حوزه مسكن 
به داليلي همچون هزينه زياد تامين اين خدمات و عدم وجود 
منابع كافي براي تامين هزينه هاي مذكور است. راهكار حل 
اين مساله نيز همكاري دستگاه هاي خدمات رسان و تامين 
منابع مالي موردنياز جه��ت تامين خدمات زيربنايي و 
روبنايي اراضي تامين شده جهت اجراي طرح هاي مسكن 
و تامين هزينه هاي خدمات زيربنايي توسعه شهري از 
متقاضيان استفاده از اراضي و تامين هزينه هاي خدمات 

روبنايي با تهاتر اراضي تجاري با بخش خصوصي است.

      به كارگيري فناوري هاي نوين
در صنعت ساختمان

عمر پايين ساختمان ها به دليل سهم پايين فناوري هاي نوين 
در صنعت ساختمان و عدم رعايت استانداردهاي ساخت و ساز 
و توليد مصالح ساختماني و زمانبر بودن فرآيند ساخت و هزينه 
بر بودن ساخت سنتي است. راهكارهاي حل اين چالش نيز 
ارايه مشوق هاي موردنياز جهت استفاده از فناوري هاي نوين، 
نظارت بر واحدهاي توليد مصالح ساختماني جهت رعايت 
استانداردهاي ساخت مصالح، استفاده از ظرفيت بيمه هاي 
ساختماني جهت نظارت بر ساخت و سازها و افزايش كيفيت 
ساختمان هاي جديداالحداث و استفاده از فناوري هاي نوين 
و صنعتي سازي اس��ت.چالش دهم حجم باالي واحدهاي 
فرس��وده و نيازمند نوس��ازي در محالت هدف بازآفريني 
شهري اس��ت. راهكار حل اين مشكل نيز ارايه مشوق هاي 
مالي و غيرمالي موثر جهت ترغيب مالكان واحدهاي مسكوني 
فرسوده و ناكارآمد به نوسازي و بهسازي بافت شهري عنوان 
شده اس��ت.چالش يازدهم خشكسالي و شرايط اقتصادي 
نامطلوب جامعه روستايي است كه سبب گسترش مهاجرت 
به شهرهاي بزرگ ش��ده كه يكي از آثار فوري اين وضعيت 
گسترش پديده اسكان غيررسمي در حاشيه شهرهاست. 
راهكارهاي حل اين چالش نيز شامل اجراي طرح هاي تامين 
مسكن خانوارهاي كم درآمد جهت جلوگيري از افزايش روند 
اسكان اين خانوارها در مناطق حاشيه اي شهرها و حمايت از 
اجراي برنامه هاي آمايش سرزمين جهت تثبيت جمعيت 
در روستاها و شهرهاي كوچك به حاشيه شهرهاي بزرگ و 
كالنشهرهاست.چالش دوازدهم افزايش سهم اجاره نشيني 
در بخش مس��كن و س��هم باالي هزينه اجاره مس��كن در 
سبد هزينه خانوار است. راهكارهاي حل اين چالش نيز در 
برنامه هاي وزير راه و شهرس��ازي دولت س��يزدهم كاهش 
هزينه مبادله اجاره و افزايش ضمان��ت اجراي قراردادهاي 
اجاره مسكن با ايجاد زيرس��اخت هاي توسعه قراردادهاي 
استاندار اجاره مسكن با قابليت اعمال خودكار قيود قرارداد 
و تسويه وجوه قرارداد از طريق حس��اب هاي اماني واسط، 
حمايت از ايجاد و توس��عه بنگاه هاي اجاره داري حرفه اي با 
استفاده از مشوق هاي مالياتي و تخفيف عوارض و واگذاري 
اراضي دولتي ب��ه صورت اجاره بلندم��دت، اعطاي كمك 
هزينه اجاره و تس��هيالت كمك وديعه مسكن با نرخ هاي 
سود پايين به خانوارهاي مستاجر كم درآمد، افزايش دوره 
زماني قراردادهاي اجاره مسكن از يك سال به 3 يا 5 سال و 
ساماندهي آژانس هاي امالك با همكاري وزارت صمت عنوان 
شده است.مساله س��يزدهم تهيه و به روز رساني طرح هاي 
جامع و تفصيلي همه شهرهاي كش��ور است. راهكار حل 
اين مساله نيز تامين منابع الزم براي تحقق حركت جهادي 
و تحول گ��را در اين موضوع و تقويت توام با نظارت بيش��تر 
مشاوران حوزه مطالعات طرح هاي جامع و تفصيلي است. 
مساله و چالش پاياني نيز استقرار طرح آمايش سرزميني 
مبتني بر استفاده بهينه و آينده نگر از فضا و منابع و امكانات 
كشور است كه راهكار حل اين چالش نيز تهيه و بروزرساني 
طرح هاي جامع و تفصيلي همه شهرهاي كشور مبتني بر 
ضوابط مربوط و تنظيم گري با رويكرد تمهيد ضمانت هاي 
اجرايي كافي براي رعايت طرح هاي جامع و تفصيلي است.
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ضرورت هاي نهضت  حمل و نقل 
 عالوه بر اين در همين مدت  ظرفيت بنادر تجاري 3۹ 
درصد و ظرفيت كانتينري بن��ادر 67 درصد افزايش را 
نشان مي دهد.   عالوه بر اين، هرچند در ۴۲ سالگي انقالب 
اسالمي طول آزادراه ها 36 برابر، بزرگراه ها 55۱ برابر، 
راه هاي روستايي آسفالته 3۸ برابر، طول خطوط ريلي 3 
برابر، ظرفيت بنادر تجاري ۱۴ برابر، ظرفيت كانتينري 
بنادر ۱07 برابر وتعداد ناوگان هوايي 6 برابر شده است كه 
نشان مي دهد متوسط ساالنه ساخت آزادراه در كشور 63 
كيلومتر، بزرگراه ۴5۸ كيلومتر، ساخت خطوط اصلي راه 
آهن ۱70 كيلومتر، ظرفيت بنادر تجاري 5.۸ ميليون تن 
بوده است كه ضرورت آغاز نهضت افزايش زيرساخت هاي 

حمل و نقل برون شهري كشور را نمايان مي كند.
براي راه اندازي نهضت حمل و نقل در كش��ور مسائل و 
مش��كالتي وجود دارد كه از آن جمله مي توان به عدم 
وجود »س��ند توسعه ملي« و »س��ند توسعه بخشي 
متناظ��ر« و فقدان »نظ��ام ماموريت هاي بخش��ي« 
متناس��ب با آن و عدم امكان سياست گذاري مناسب 
براي تصميم سازي درخصوص حفظ، ارتقاء و توسعه 
وضع موجود، عدم وجود نظام درآمد و هزينه متمركز در 
شركت ها و سازمان هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي و 
نبود امكان براي مديريت يكپارچه منابع مالي و اعتباري 
مبتني بر نظام اولويت بندي، عدم وجود نظام تامين مالي 
يكپارچه و متمركز در ش��بكه پولي و مالي كشور براي 
تامين مالي طرح هاي عمراني، زيرساختي، توليدي و 
خدماتي، مداخله غير كارشناسي نهادهاي حاكميتي در 
نظام قيمت گذاري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري و 
اثر گذاري منفي بر اقتصاد طرح ها، حاكم بودن رويكرد 
»س��خت افزاري، پروژه محور و عمليات��ي صرف« در 
راهبري تامين مالي زيرساخت هاي حمل و نقل، وجود 
موانع قانوني و تفسيرهاي اجرايي غير منعطف توسط 
اركان بازار سرمايه و ايجاد موانع اجرايي در تامين مالي 
طرح هاي نيمه تمام عمراني، تعدد طرح هاي عمراني فاقد 
توجيه، بدون عبور از فيلتر هاي فني، اقتصادي و قانوني، 
كمبود منابع اعتباري متناسب با اهداف و احجام تعريف 
ش��ده در قانون بودجه اشاره كرد.  به نظر مي رسد براي 
رفع موانع موجود و همچنين هموار كردن مسير براي 
راه ان��دازي نهضت حمل و نقل مواردي از قبيل تدوين 
و نهايي نمودن س��ند آمايش سرزميني در سطح ملي 
مبتني بر تعريف جايگاه تجاري و اقتصادي و ترانزيتي 
كشور در عرصه ملي و بين المللي و تدوين سند بخش 
حمل و نقل مبتني بر آن، تدوين نظام پااليش و پيدايش 
طرح ها با هدف مديريت بهينه منابع و مصارف در حوزه 
تامين مالي و س��رمايه گذاري در طرح ها، بسترسازي 
قانوني ب��راي امكان واگذاري طرح هاي��ي كه به دليل 
ماهيت غير انتفاعي آنها در حال حاضر، امكان واگذاري 
به بخش غير دولتي وجود ندارد، فعال كردن صندوق 
توسعه حمل و نقل با هدف تمركز دارايي ها و درآمدهاي 
واحده��اي تابعه وزارت متبوع در راس��تاي تخصيص 
توام با ايجاد هم افزايي مالي براي طرح هاي اولويت دار، 
طراحي نظام تامين مالي يكپارچه ميان نهادهاي پولي و 
مالي كشور از قبيل شبكه بانكي، بازار سرمايه و صندوق 
توسعه ملي و ساير صندوق هاي توسعه اي با هدف ايجاد 
منابع مالي پايدار براي طرح هاي نيمه تمام اولويت دار، 
ضرورت اس��تقرار نظام قانوني مستحكم در حمايت از 
فعاليت بخش غيردولت��ي و جلوگيري از مداخله هاي 
غيركارشناس��ي نهادهاي حاكميتي در طرح تجاري 
پروژه هاي سرمايه گذاري، عملياتي كردن ظرفيت هاي 
قانوني موجود از جمل��ه »ماده 30 قانون احكام دايمي 
براي واگذاري امور اجرايي طرح هاي جاده اي به بخش 
غيردولتي« و در صورت لزوم تصويب قوانين جديد و اخذ 
مجوزهاي قانوني مورد نياز با هدف ايجاد فاصله از رويكرد 
تصدي گرايانه به رويك��رد تنظيم گري در بخش هاي 
مختلف با ه��دف مديريت بهينه مناب��ع و مصارف و 
تامين مالي هوش��مندانه در فعاليت هاي مورد اقدام، 
استفاده از ظرفيت سرمايه ايرانيان در خارج از كشور، 
استفاده از ظرفيت س��رمايه داران عرب حاشيه خليج 
فارس براي س��رمايه گذاري در پروژه هاي زيرساختي 
حمل و نقل براي نخستين بار، استفاده از سرمايه هاي 
س��رگردان و درحقيقت نقدينگي موجود در كش��ور 
براي س��رمايه گذاري در زيرساخت هاي حمل و نقل، 
اولويت دادن به طرح جامع حمل و نقل و نه فشارهاي 
سياسي براي ايجاد زيرس��اخت هاي جاده اي و ريلي، 
ضرورت ارتقاي جايگاه معاونت حمل و نقل و تبديل آن 
به معاونت حمل و نقل و لجستيك به عنوان يك نهاد 
رگوالتوري يا نهاد تنظيم مقررات قوي براي پياده سازي 
نظام لجستيك و حمل و نقل تركيبي، ضرورت تدوين 
مقررات تازه براي بخش هوانوردي، ضرورت كاهش كمي 
شركت هاي هوايي مسافري از طريق ادغام شركت هاي 
موجود و تاسيس ش��ركت هاي بزرگ هوايي از طريق 
افزايش شرط كفايت سرمايه براي تاسيس شركت هاي 
هوايي، توس��عه ايرتاكس��ي ها و هواپيماهاي كوچك 
براي تردد هوايي بين اس��تاني ب��راي افزايش درآمد 
فرودگاه هاي كوچك، برنامه ريزي براي اتصال بيشتر 
استان هاي كشور به شبكه ريلي، تهيه سياست هاي 
تشويقي براي جابه جايي حمل بار از جاده به ريل، ارايه 
يارانه ها و سوبسيد هاي مختلف به شبكه مسافري ريلي، 
توسعه و حمايت از خودكفايي در صنعت ريلي اعم از 
ساخت واگن و لوكوموتيو متناسب با شرايط جغرافيايي 
كش��ور و جلوگيري قاطع از ورود واگن هاي خارجي، 
توسعه و افزايش ريل باس هاي بين شهري به خصوص 
در كالن شهر ها، توس��عه حمل و نقل كالن شهرها با 
ش��هرك هاي حومه اي، تالش براي اتصال ريلي بنادر 
كشور به شبكه ريلي، توسعه بنادر كوچك با توجه به 
شرايط تحريمي، افزايش شفافيت در طرح هاي توسعه 
بنادر كشور، هوشمند سازي بنادر تجاري و مسافري، 
گسترش چهار خطه كردن مسير هاي بين شهري براي 
كاهش سوانح رانندگي، نوسازي و كاهش سن ناوگان 
باري و مسافري جاده اي، حمايت از ايجاد شركت هاي 
بزرگ باري و مسافري، توسعه و افزايش مجتمع هاي 
خدمات رفاهي بين جاده اي، افزايش نصب دوربين هاي 
نظارتي در جاده هاي كشور، افزايش آسفالت راه هاي 
روستايي كشور، هوشمند سازي حركت در جاده هاي 

كشور و بسياري موارد ديگر اشاره كرد.

سقوط قيمت بليت هواپيما
با كاهش تقاضاي مردم

حسن خوشخو، مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، 
شركت ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي 
كش��وري اعالم كرد: در پي كاه��ش 70 درصدي 
پروازها و تقاضاي مردم براي س��فرهاي هوايي در 
هفته گذشته، قيمت بليت هواپيما به كمترين حد 
خود رس��يد. خوش��خو در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: درپي اعمال محدوديت پذيرش مسافر هوايي 
از سوي ستاد ملي مقابله باكرونا، پروازهاي داخلي 
در هفته گذش��ته 70 درصد كاهش پي��دا كرد و با 
وجود اين ميزان كاهش، تقاض��اي مردم هم براي 
سفرهاي هوايي به حداقل رسيد به گونه اي كه حتي 
هواپيماها در اين پروازهاي محدود هم پر نمي شد. 
وي اف��زود: وضعيت پروازهاي داخل��ي در روزها و 
هفته گذشته نشان مي دهد، تقاضا براي سفر بسيار 
كاهش پيدا كرده و اين افت تقاضا بيانگر اين است 
كه مردم خودشان پروتكل ها را رعايت كرده و نگران 
شرايط كرونايي به وجود آمده هستند، بنابراين به 
سفر نمي روند. مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، 
شركت ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي 
كشوري ادامه داد: همين مساله سبب شده تا قيمت 
بليت هواپيما كاهش شديدي داشته باشد. به عنوان 
مثال حداكثر نرخ بليت تهران-مشهد به حدود 350 
ه��زار تومان كاهش پيدا كرد و اين كاهش ش��ديد 
تقاضا در شرايطي اتفاق افتاده كه تعداد پروازهاي 
مس��افري در همه مس��يرهاي داخلي به دس��تور 
ستاد ملي مقابله با كرونا تا هفتاد درصد كمتر شد. 
خوشخو با اشاره به كاهش 70 درصدي پروازهاي 
مشهد در هفته گذش��ته مصادف با ايام تاسوعا و 
عاشورا، گفت: برخي از شركت هاي هواپيمايي نيز 
در اين شرايط به اين دليل پروازهايشان را با لود 
پايين مسافر انجام مي دهند كه همچنان شبكه 
پروازي ش��ان فعال باشد چرا كه از نظر اقتصادي 

هيچ توجيهي براي آنها ندارد.

كاهش متوسط قيمت مسكن
در برخي مناطق تهران

بررسي بازار مسكن پايتخت حاكي از آن است كه در 
برخي مناطق شمالي تهران متوسط قيمت مسكن 
نسبت به اواس��ط مرداد ۱۴00 كاهش يافته است. 
به گزارش تس��نيم، بازار مس��كن كشور در بخش 
معامالت همچنان در ركود به س��ر مي برد، دقيقا 
برخالف بازار اجاره. فعاالن و دست  اندركاران بازار 
مي گويند اين وضعيت تا آخر تابستان ۱۴00 ادامه 
دارد و بازار مسكن در انتظار اجرايي شدن برنامه هاي 
دولت سيزدهم است. در صورتي كه برنامه ساخت 
يك ميليون واحد مس��كوني طي امسال عملياتي 
شود مي توان به تداوم ركود بخش مسكن و احتماال 
از بين رفتن حباب قيمتي اميدوار بود. بر اين اساس 
متوسط قيمت يك مترمربع واحد مسكوني در ظفر 
6۱ ميلي��ون و 300 هزار تومان، در ميرداماد 67.7 
ميليون، در جردن 6۸.5 ميليون، در شهرك غرب 
73 ميليون و در قيطريه 76.۴ ميليون تومان است. 
متوسط قيمت مسكن در جردن نسبت به اواسط 
مردادماه منفي 6.3 درصد رش��د داشته است. در 
سعادت آباد متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان 
مس��كوني ۸۱.۱ ميليون تومان است كه رشد ۲.۲ 
درصدي داشته است. در دروس متوسط قيمت با 
كاهش ۲.3 درصدي به ۸6.۹ ميليون تومان رسيده 
و در فرمانيه نيز رشد منفي ۱.۴ درصدي براي هر 
مترمربع با قيمت ۹۱ ميليون تومان ثبت شده است. 
همچنين در ولنجك كاهش قيمت ۴.۸ درصدي 
روي داده. در اين محله متوسط قيمت هر مترمربع 
واحد مسكوني ۹5 ميليون تومان است. در الهيه و 
زعفرانيه نيز متوسط قيمت به ترتيب ۱۱۴ ميليون 

و ۱۱۸.۸ ميليون تومان است.

يك صندلي و هزاران ابهام
بر اساس آمارهاي رسمي بيش از 5 و نيم ميليون 
ايران��ي ب��ا هيوالي بيكاري دس��ت ب��ه گريبان 
هس��تند، اما در برنامه هاي ارائه ش��ده اشاره اي 
به نحوه حل مش��كالت مرتبط با بيكاري نشده 
است. در حال حاضر قشر حقوق بگير كشورمان 
از جمله فقيرترين اقشار كش��ورمان قرار دارند. 
بايد مشخص شود برنامه هاي آقاي عبدالملكي 
براي حل مش��كالت اين حوزه چيست؟ چگونه 
مي خواهد به جن��گ فقر مطلق، تورم باال، حذف 
اقالم اساسي از س��بد مصرفي كارگران و حقوق 
بگيران و...برود. براي پاسخگويي به اين پرسش ها 
باي��د از ظرفيت ه��اي دانش��گاهي و پژوهش��ي 
كش��ور در راس��تاي تدوين برنامه هاي اجرايي 
استفاده مي شد، اما معموال افرادي كه به عنوان 
چهره هاي اجرايي معرفي مي ش��وند، توجهي به 
اين ملزومات نمي كنند. به  طور كلي بايد گفت، 
مساله معيش��ت در شرايط فعلي اولويت نخست 
كشور است، موضوع اشتغال اولويت دوم و مقوله 
نيروي كار و كارگران اولويت س��وم اقتصاد ايران 
در ش��رايط فعلي اس��ت. هر س��ه حوزه در زمره 
فعاليت هاي مرتبط با وزارت كار قرار مي گيرند. 
اميدوارم نمايندگان مجلس به اين واقعيات آگاه 
باش��ند و فردي را براي به دس��ت گرفتن سكان 
هداي��ت اي��ن وزارتخانه مهم انتخ��اب كنند كه 
تخصص و شايستگي الزم را داشته باشد. فردي 
كه قرار است اين  بار را به دوش بكشد به تنهايي 
نخواهد توانست كوله بار حوزه تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي را به دوش بكشد، الزاما بايد تيمي قوي 
و كاركش��ته كمك كنند تا اين ح��وزه عملكرد 

مناسبي از خود به جاي بگذارد.

وزيرپيشنهاديراهوشهرسازيبرنامههايخودرابهمجلساعالمكرد

وعده قاسمي براي دور زدن تنگناي مالي

رييسفدراسيونحملونقلولجستيك:

شرايط مرزهاي ايران و افغانستان عادي نيست
آن گونه كه رييس فدراسيون حمل ونقل و لجستيك گفته، 
شرايط مرزهاي ايران و افغانستن عادي نيست و از همين 
رو نبايد تجربه تلخ كشتار رانندگان ايراني در مزار شريف 
و س��ليمانيه عراق را فراموش كنيم و نباي��د اجازه دهيم 
اين تجربه تلخ دوباره تكرار ش��ود. محمد عيقرلو، رييس 
فدراس��يون حمل ونقل و لجس��تيك در گفت وگو با ايلنا 
درباره وضعيت تردد از سه مرز مشترك ايران و افغانستان 
اظهار كرد: عادي بودن وضعيت سه مرز ميلك، ماهيرود و 
دوغارون را قبول ندارم و اخباري كه از سوي گمرك و ساير 
دستگاه ها درباره باز بودن مرزهاي مشترك با افغانستان 
منتشر مي شود باعث تعجب است و نامه نگاري هايي هم 
انجام داديم كه در اين شرايط بايد تدبير داشته باشيم و جان 

و مال مردم در خطر است البته توجهي هم به اين هشدارها 
نشد.وي افزود: گفته امنيت برقرار مي شود را قبول ندارم. 
اعالم كرده اند كه مرز ها باز است اما آيا صاحب باري هم براي 
تحويل بار حضور پيدا كرده؟ رييس فدراسيون حمل ونقل 
و لجستيك تاكيد كرد: يادمان باشد تجربه تلخي در اين 
زمينه داريم و هنوز كشتار رانندگان ايراني در مراز شريف و 
سليمانيه عراق را فراموش نكرديم و نبايد اجازه دهيم اين 
تجربه تلخ دوباره تكرار شود.عيقرلو گفت: مي توان تا عادي 
شدن وضعيت مرزها و تعيين تكليف وضعيت صادرات را 
متوقف كرد. هر چند كه با مشكالتي مانند دپوي كاال در 
مرزها مواجه مي شويم اما جان شهروندانمان بسيار مهم تر 
است. وي با بيان اينكه در اين شرايط بايد به قانون تجارت 

مراجعه كرد، اظهار داشت: در حال حاضر در مرزهاي ايران و 
افغانستان شرايط اضطراري و فوق العاده برقرار است و قانون 
تجارت تكليف را در اين شرايط روشن كرده است. در شرايط 
اضطرار هيچ كسي مسووليتي را نمي پذيرد و اختيارات از 
عهده افراد خارج است. از سوي ديگر هنوز دولت جديد هم 
در كشورمان مستقر نشده و مواضع طالبان در برابر ايران 
مشخص نيست. رييس فدراسيون حمل ونقل و لجستيك 
گفت: تا پيش از تحوالت اخير افغانستان،  حجم ترانزيت و 
صادرات بين ايران و اين كشور بسيار باال بوده و پس از روي 
كار آمدن طالبان هر چند كه گفته مي شود مرزها باز بوده اما 
تردد بسيار پايين است چراكه در كشور افغانستان صاحبان 
بار فعال اقدامي انجام نمي دهند و فعال در تمام امور بالتكليف 

هستند. وي با بيان اينكه به هيچ وجه عادي بودن سه مرز 
ايران و افغانستان را تاييد نمي كنم، ادامه داد: شايد آنهايي 
كه وضعيت را عادي جلوه مي دهند، به دنبال اجراي شو و 
نمايشي با اهداف خاص هستند. به هر حال كار حمل و نقل 
قابل امكان تعطيلي ندارد و بايد در جريان باشد اما تدبير 
اين است كه پس از ايجاد آرامش در منطقه، تجار بايد 
فعاليت اقتصادي خود را از سر بگيرند در غير اين صورت 
جان و مال مردم كشورمان در خطر است. عيقرلو تاكيد 
كرد: معتقدم پس از اين احتمال افزايش حمل بار بين 
دو كشور و ترانزيت وجود دارد اما در شرايط بي نظمي 
بايد تدبير ب��ه خرج داد و تمام تدابير در جهت حفظ 

امنيت مردم و به ويژه رانندگان كشورمان باشد. 

وداعاسالميبامردموكاركنانوزارتراهوشهرسازي
محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي با صدور يك پيام كتبي 
از مردم و كاركنان اين وزارتخانه خداحافظي كرد. وي در اين 
پيام تاكيد كرد: پيگيري ويژه براي تعيين تكليف پروژه مسكن 
مهر و طراحي و راه اندازي پروژه اقدام ملي مسكن در راستاي 
تعهدات تأمين مسكن از دستور كارهاي اصلي اين دوره بود. 
متن پيام اسالمي به اين شرح اس��ت: يكي از موهبت هاي 
بزرگ براي هر خدمتگزار، فرصتي اس��ت كه براي خدمت 
به مردم شريف ايران اسالمي فراهم مي شود. فرصتي كه در 
عين حال متضمن مسووليتي خطير نيز است. اينجانب نيز 
مفتخرم كه براي يك دوره توفيق خدمت به ملت شريف ايران 
به عنوان وزير راه و شهرسازي نصيبم شد و اميدوارم توانسته 
باشم در اين مدت منشأ اثرات خير بوده باشم. بنده در شرايطي 
اين مسووليت را پذيرفتم كه وزارت راه و شهرسازي از ابعاد 

مختلف درگير چالش هاي مختلفي ش��ده بود. يكي از اين 
چالش ها، حاشيه هاي پديد آمده با توجه به روش هاي پيشبرد 
امور در گذشته بود كه علي رغم تالش هاي همكارانم موجب 
ايجاد ذهنيت كم كاري در اين مجموعه به ويژه پروژه هايي 
مانند مسكن مهر شده بود.چالش ديگر مشكالت ناشي از 
تحريم هاي همه جانبه استكبار جهاني و تنگناهاي اعتباري 
بود كه به مثابه يك مانع اساسي عمل مي كرد. چالش ديگر در 
خصوص مسائل حقوق و دستمزد و رفاهيات كاركنان خدوم 
بود.براي مواجهه با چالش هاي فوق در وهله نخست تالش 
ش��د تا با ارايه چهره اي فني- مهندسي و اجرايي و پرهيز از 
حواشي و دست اندازها دستاوردهاي همكاران پر تالشم در 
حوزه هاي مختلف وزارتخانه به عينيت برسند.به ويژه پيگيري 
براي تعيين تكليف پروژه مسكن مهر و طراحي و راه اندازي 

پروژه اقدام ملي مسكن در راستاي تعهدات تأمين مسكن از 
دستور كارهاي اصلي اين دوره بود.از سوي ديگر تالش شد تا 
با ايجاد تعامل موثر با ايجاد مثلث همكاري نمايندگان محترم 
مجلس شوراي اسالمي، سازمان برنامه و بودجه و پيمانكاران 
خدوم وزارتخانه در عين افزايش تخصيص اعتبارات سرعت 
اجراي پروژه هاي ملي را تسريع نماييم.توجه به ديپلماسي در 
صنعت حمل و نقل به ويژه در ارتباط با همسايگان و تالش 
براي تكميل كريدورهاي ترانزيت از جمله اقداماتي بود كه 
ماحصل آنها نتيجه كار تيمي كليه همكاران شريف بنده در 
مجموعه گسترده راه و شهرسازي بوده است.يكي از مهم ترين 
دغدغه هاي اينجانب در اين دوران، انجام تعهداتم نسبت به 
مطالبات ش��ما و افزايش توان اقتصادي همكاران و كاهش 
دغدغه خانواده هاي محترمتان بوده است.به همين منظور 

با بهره مندي از تيم مديريتي كارآمد اميدوارم توانسته باشم، 
بخشي از مطالبات شما را با توجه به امكانات در دسترس و 
مقدور پاسخگو باشم. در همين ارتباط تالش شد تا با دريافت 
مجوزهاي مختلف به افزايش سطح دريافتي كاركنان و اعمال 
عدالت در پرداخت حقوق كمك هاي اساسي شود.در نهايت 
هر چند ميان آنچه از كمال مطلوب در ذهن دارم با آنچه كه 
محقق شد فاصله بس��ياري را احساس مي كنم، ليكن خدا 
را شاهد مي گيرم كه نهايت تالش��م را با توجه به مقدورات، 
امكانات و فرصت ها به عمل آوردم و در مسير عمل به مسووليت 
از چيزي فروگذار نبودم. اميدوارم آنچه كه خالصانه انجام 
دادم مرضي حضرت حق جل جالله، مقام معظم رهبري، 
مردم شريف ايران و شما همكاران ارجمند در تمام مراتب 

اداري در ستاد و صف باشد. برادرتان را حالل نماييد.



زارع پ��ور، وزي��ر پيش��نهادي ارتباط��ات و فناوري 
اطاعات، در جلس��ه مجلس ش��وراي اس��امي در 
س��خنان خود در دفاع از برنامه هايش، ترجيح داد از 
موضوعات جنجالي مانند طرح صيانت و فيلترينگ 
دوري و در ميان��ه انتظ��ارات كارب��ران اينترن��ت و 
نمايندگان مجلس، حركت كند. با وجود اين، مخالفان 
زارع پور همچنان معتقدند او فاقد روحيه ش��فافيت 
اس��ت و به جاي مصحلت انديش��ي، بايد به صورت 
شفاف به همه اعام كند كه با اين طرح مخالف است 
يا موافق. در عين حال اعضاي س��ازمان نظام صنفي 
رايانه اي معتقدن��د علي رغم همراهي با اصاح طرح 
صيانت، اين اصاحات به معناي تاييد آن نيس��ت و 

اين طرح با شكل فعلي دغدغه ها را رفع نمي كند.
روند اخذ راي اعتماد وزرا كه از روز شنبه ۳۰ مرداد 
آغاز ش��د، خيلي زود به وزارت ارتباطات و فناوري 
اطاع��ات و گزينه پيش��نهادي آن يعني عيس��ي 
زارع پور رسيد. در ادامه بررسي صاحيت زارع پور، 
او در روز يكش��نبه، س��خنانش را از تاري��خ و محل 
تولدش آغاز كرد و در ادامه روي خط حايل انتظارات 
نمايندگان مجلس و كاربران و كسب وكارها حركت 
كرد. »طرح صيانت از حق��وق كاربران« كليدواژه 
مخالف��ان عيس��ي زارع پ��ور در جلس��ه صاحيت 
وزراي پيش��نهادي بود. ماجرا از حضور زارع پور در 
كميسيون اقتصادي آغاز ش��د كه مجتبي توانگر، 
رييس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس گفت: وزير 
پيش��نهادي ارتباطات مخالف طرح صيانت است و 
اش��كاالتي را به اين طرح وارد مي داند و منتقد آن 
اس��ت. اما در همان روز مجيد نصيرايي، سخنگوي 
كميس��يون فرهنگ��ي در واكنش به اي��ن گفته ها 
اعام كرد وزير پيشنهادي ارتباطات صراحتًا با اين 
طرح موافق است. نبود شفافيت در نظرات زارع پور 
درمورد طرح صيانت هم مورد بحث جلسه بررسي 
صاحيت وزراي پيشنهادي قرار گرفت. علي اصغر 
عنابس��تاني، عض��و كميس��يون اجتماع��ي اولين 
نماينده اي بود كه درمخالفت با زارع پور صحبت و به 
اين موضوع هم اشاره كرد و گفت كه وزير پيشنهادي 
در برنامه خود در مورد طرح موس��وم به صيانت از 

كاربران فضاي مجازي اظهارنظر نكرده است.
محمود عباس زاده مشكيني، نماينده مشكين شهر 
هم از ديگر مخالفان بود كه از زارع پور خواست به 
صورت ش��فاف به همه اعام كند ك��ه با اين طرح 

مخالف اس��ت يا موافق. س��يدغني نظري خانقاه، 
نماينده خلخال هم دلي��ل اصلي مخالفت خود را 
فقدان روحيه شفافيت در وجود زارع پور اعام كرد 
و گفت: »ايشان در يك كميسيون با طرح مصونيت 
فضاي مجازي مخالفت كرده و در كميس��يون كه 
طراحان حض��ور دارند، قاطعان��ه مي گويد موافق 
اس��ت. بنابراي��ن معتق��دم روحيه ايش��ان با اين 

وزارتخانه تناس��ب ندارد.«
عيسي زارع پور در هيچ كدام از شبكه هاي اجتماعي 
معمول چون توييتر كه اكثر وزرا و مقام هاي دولتي و 
نمايندگان مجلس در آن عضو هستند، عضويت ندارد 
و يكي از داليل مخالفان هم همين موضوع بود و در 
نظر برخي مخالفان زارع پور نمي توان به وزيري كه در 
شبكه هاي اجتماعي عضو نيست و احتماال اعتقادي 
به آنها ن��دارد، اعتماد كرد. به اين صورت از چالش ها 

و آسيب ها و فرصت هاي اين فضا هم آشنايي ندارد.

     طرح »صيانت« دغدغه هاي موجود را 
رفع نمي كند

اعضاي سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران با اشاره 
به دغدغه هاي موجود در رابطه با طرح موس��وم به 
»صيان��ت از كاربران«، عن��وان كردند اصاح طرح 

صيانت به معناي تاييد آن نيست و اين طرح با شكل 
فعلي دغدغه ها را رفع نمي كند. حس��ين اسامي، 
رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران، 
با اش��اره به برنامه هاي وزير پيشنهادي ارتباطات و 
فناوري اطاعات گفت: ما با دقت و نگاه مطالبه گرانه 
رزومه  و برنامه هاي وزير پيشنهادي را بررسي كرديم 
و در همين رابطه، كميسيون اينترنت با هماهنگي 
هيات مدي��ره بياني��ه اي ص��ادر كرد كه ب��ه زودي 
منتشر مي ش��ود. جدا از ش��خص وزير ارتباطات، 
نيازمند نگاه هيات دولت به وزارتخانه اي هس��تيم 
كه مي تواند منشأ تحول باشد. در تمام وزارتخانه ها، 
سازمان ها و دستگاه هاي دولتي، نياز است تا مديران 
ارش��د فناوري در باالترين سطوح مديريتي حضور 
داش��ته باش��ند تا بتوانيم اختال موجود در مورد 
فناوري هاي نوظهور را پشت سر بگذاريم. اگر نگاه 
كلي به وزير پيشنهادي ارتباطات مثبت است، بهتر 
است راي اعتماد به ايشان در مجلس با حداكثر آراء 
اخذ شود تا در عملكرد ايشان هم تاثيرگذار باشد. 

      اصالح طرح صيانت به معني تاييد آن نيست
رييس هيات مديره نصر تهران با اشاره به طرح صيانت 
از حقوق كاربران در فضاي مجازي بيان كرد: نصر تهران 

چندين نفر از اعضاي خود را به همراه مشاور حقوقي 
سازمان مامور كرد تا در جلسات متعددي با نمايندگان 
مجلس موضوع را تبيين كنند؛ با كميسيون صنعت 
كه االن در غياب كميسيون فناوري متولي اين حوزه 
است، با كميسيون فرهنگي كه پيشنهاددهنده بود و 
همچنين با مجموعه هايي از جمله مركز پژوهش هاي 
مجلس و حتي مركز ملي فضاي مجازي تعامل هايي 
برقرار كرديم. تمام كس��اني كه در چارچوب قانون از 
مطالبه گري ها حمايت مي كنند، بايد مورد حمايت 
واقع شوند، ما نظر خود را در بيانيه هاي قبلي خطاب به 
نمايندگان مجلس مطرح كرديم و نامه اي سرگشاده 
نيز خطاب به رييس جمهوري منتشر كرديم. در حال 
حاضر هم علي رغم تمام انتقادات، به دنبال حفظ منافع 
صنف هستيم. تصويب چنين قانوني مورد تاييد صنف 
نيس��ت و اگر ما براي اصاح آن همراهي مي كنيم، به 
معناي تاييد كليات نيس��ت. ضم��ن انتقاد به كليات 
وظيفه خودمان مي دانيم كه در راستاي منافع اعضاي 
صنف بهبودهايي را در روند تصويب نهايي ايجاد كنيم. 
اسامي همچنين به رويكرد وزير پيشنهادي دولت 
جديد درباره طرح صيانت اش��اره كرد و افزود: وزيري 
كه در مظان رأي اعتماد است، بعيد است با طرح صيانت 
از فضاي مجازي مخالفت جدي داشته باشد. آن هم 
در حالي كه اكثري��ت نمايندگان مجلس با اين طرح 
موافقت كرده اند. آنچه تابه حال ما از مشي آقاي عيسي 
زارع پور متوجه شده ايم اين است كه او اعتقاد دارد بعد 
از استقرار در جايگاه وزارت اليحه اي در اين باره تبيين 
كند. چنانچه ما نيز قبا اين پيشنهاد را مطرح كرده  
بوديم. تاكنون جلسه اي با وزير پيشنهادي نداشتيم، 
بنابراين بهتر است خودشان در مورد طرح صيانت 
اعام موضع كنند. وي ب��ه دغدغه هاي موجود در 
رابط��ه با طرح صيانت نيز اش��اره كرد: دغدغه هاي 
ط��رح صيان��ت را مي فهمي��م و مخال��ف همه آن 
نيس��تيم، اما اين طرح با ش��كل فعلي دغدغه ها را 
رفع نمي كند و موجب اعتبار دولت هم نمي ش��ود. 
معتقدي��م هركس ج��اي وزير ارتباطات بنش��يند 
نمي تواند اقدامات الزم و متناسب درباره اين طرح 

را به شيوه اي كه اكنون مطرح شده انجام دهد.

     مخالفت با طرح صيانت 
در كميسيون اصل ۹۰

رضا قرباني، عضو هيات مديره و رييس كميس��يون 

فين تك نصر تهران، نيز به پيگيري هاي نصر تهران 
در مورد طرح صيانت اش��اره و بيان كرد: با همراهي 
برخي از دوس��تان در كميس��يون اصل ۹۰ صريح و 
بي پ��رده مخالفت خودمان را با ط��رح صيانت اعام 
كرديم. اعام كردي��م با تنظيم گري موافقيم اما اين 
طرح طراحان و نهاد تنظيم گر را به اهداف مدنظرش 
نمي رس��اند. خواهش كرديم كه طرح به چند طرح 
كوچك تر شكسته ش��ود و در مورد موضوعاتي مثل 
حريم خصوص��ي، حفاظت از اطاعات اش��خاص و 
امنيت س��ايبري به صورت جداگانه و در قالب اليحه 
جلو برود. اين در حالي است كه نمايندگان مجلس 
مصر هستند اين موضوع را به صورت طرح و در قالب 
اصل ۸۵ پيش ببرند. قرباني افزود: به نظر نمي رس��د 
مجلس راضي به خروج طرح از دس��تور كار ش��ود. ما 
جلس��اتمان را با كميسيون هاي تخصصي مجلس از 
جمله كميس��يون صنايع، امنيت ملي و كميسيون 
فرهنگي ادامه خواهيم داد و دس��ت ياري به س��وي 
دوستاني كه فكر مي كنند مي توانند تغييراتي ايجاد 
كنند، دراز مي  كنيم. درس��ت اس��ت كه كميسيون 
فرهنگي پيشنهاددهنده اصلي است، اما افراد ديگري 
در كميس��يون هاي امنيت ملي و صنايع با اين طرح 
مرتبط هستند و اين اطمينان را داده اند كه صحبت هاي 
اصناف و كس��ب وكارها را مي شنوند، اما نگفته اند كه 
هرچه صنف گفت قبول مي كنيم. به هرحال ما سعي 
مي كنيم نظراتمان را با اس��تدالل به دوستان منتقل 

كنيم و اميدواريم اشكاالت اين طرح كمتر شود.

      به كميسيون تخصصي فضاي مجازي
نياز داريم

عليرضا كش��اورز جمش��يديان، دبير نص��ر تهران 
نيز بيان كرد: امس��ال براي اولين ب��ار، ۲۲ تير ماه، 
بزرگداش��ت روز فن��اوري اطاع��ات را داش��تيم، 
موضوعي كه با پيگيري هاي س��ازمان نظام صنفي 
رايانه اي استان تهران به ثمر نشست. ما كميسيون 
تخصصي فضاي مجازي در مجل��س نداريم. براي 
همين اس��ت كه طرح صيانت در كمس��يون هاي 
متفاوت بررسي مي شود و تمامي ابعاد آن به صورت 
جام��ع ديده نمي ش��ود. البت��ه در برنامه هاي وزير 
پيش��نهادي ارتباطات تعامل با مجلس براي ايجاد 
كميسيون ICT ديده شده است و اميدوارم يك بار 

براي هميشه از اين چند پارگي خارج شويم.
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قصه هاي خوب
براي بچه هاي خوب در آيگپ

قصه گوي��ي از قدي��م االي��ام يك��ي از روش هاي 
س��رگرمي و آم��وزش ك��ودكان بوده اس��ت. به 
گزارش روابط عمومي آيگپ، به گفته بسياري از 
روانشناس��ان كودك و آنها كه در مورد روش هاي 
تربيت��ي مطالعه و تحقيق مي كنن��د، قصه گويي 
نقش بس��يار مهمي در افزايش س��طح هوشي و 
شكل گيري ش��خصيت اجتماعي كودكان دارد و 
به همين دليل از قدي��م االيام در ميان خانواده ها 
مرسوم بوده اس��ت و كودكان نيز از شنيدن قصه 
ل��ذت مي بردند. قص��ه گفت��ن روش خوبي براي 
آموزش اخاق، فرهنگ، باال ب��ردن مهارت هاي 
كامي و ش��نيداري و يك راه خوب براي تقويت 
حافظه كودكان است. اپليكيشن آيگپ در راستاي 
مس��ووليت هاي اجتماعي خود، بر آن شده است 
كه بخش��ي را در آيلند طراحي كن��د تا والدين با 
برخورداري از تخفيف اشتراك ۳۰ درصدي بتوانند 
از امكانات مختلف سرويس » آي قصه « از طريق 
 دريافت كد تخفيف برخوردار ش��وند. س��رويس 
»آي قص��ه« ش��امل بخش ه��اي مختل��ف و 
س��رگرم كننده براي كودكان همچون: قصه هاي 
شبانه، قصه هاي صوتي و تصويري، داستان هاي 
دنباله دار و ... است كه مطمئنا با استقبال والدين 
و كودكان مواجه خواهد شد. براي استفاده از اين 
سرويس آموزنده و سرگرم كننده، كافيست بر روي 
تايل اي قصه در بخش در آيلند كليك كرده و كد 
تخفيف را دريافت كنيد و از همان جا وارد سايت اي 
قصه شويد. براي نصب اپليكيشن آيگپ مي توانيد 
عدد 1 را ب��ه 1۰۰۰44۲7 ارس��ال ي��ا از طريق 
ماركت هاي داخلي براي دانلود و نصب اقدام كنيد.

استقبال كاربران از پخش زنده 
مراسم هيات ها در محرم

برنامه هيات ه��اي مذهبي در دهه اول محرم با 6۰ 
ميليون تماشاي زنده و غيرزنده در روبيكا و آيگپ 
مورد استقبال كاربران قرار گرفت. به گزارش اداره 
كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، مراسم 
هيات هاي مذهبي در دهه اول محرم با 6۵ ميليون 
تماشاي زنده و غيرزنده در پلتفرم هاي روبيكا و آيگپ 
مورد اس��تقبال كاربران پلتفرم هاي ديجيتال قرار 
گرفت. اين گزارش مي افزايد: برنامه هيات ها حدود 
6۰ ميليون بار در سوپراپليكشين روبيكا و ۵ ميليون 
و ۹۰۰ هزار بار در پيام رسان آيگپ تماشا شده است. 
بر اساس اين گزارش، ويژه برنامه توليدي همراه اول 
با نام »مها« كه در دهه اول محرم در پلتفرم هاي 
روبيكا و آيگپ به صورت زنده پخش مي شد حدود 
۳۳ ميليون بار تماشا شد كه سهم روبيكا ۲4 ميليون 
و ۳۵۰ هزار تماش��ا و س��هم آيگپ ۸ ميليون 771 
ميليون تماشا بود. با توجه به شيوع ويروس كرونا در 
كشور، همراه اول در راستاي مسووليت اجتماعي 
خود با فراهم كردن زيرس��اخت هاي پخش زنده 
برنامه هيات هاي مذهبي در ايام عزاداري س��يد و 
ساالر ش��هيدان حضرت امام حس��ين)ع(، اهداي 
اينترنت و ماس��ك به هيات هاي متقاضي، س��عي 

در برگزاري هرچه بهتر مراسم هيات ها كرده بود.

زارعپوربهجايمصحلتانديشي،بايدنظرخودرابهصورتشفافاعالمكند

مخالفت كارشناسان با طرح صيانت ادامه دارد

روسهاوعسلويهشمالي
بنابراين، براي روسيه هميشه مهم بوده است كه اطمينان 
حاصل كند گاز ايران به اروپا س��رازير نشود و در نتيجه 
روس��يه را تضعيف نكند. در همين حال چندي پيش 
رييس هيات مديره شركت نفت خزر از مختصات ميدان 
نفتي چالوس در درياي خزر سخن گفته و نام عسلويه 

دوم برآن نهاده است.
پارس جنوبي داراي ٢/١٤ تريليون متر مكعب ذخيره 
گاز به همراه 1۸ ميليارد بشكه ميعانات گازي است و در 
حال حاضر حدود 4۰ درصد از كل ٨/٣٣ تريليون متر 
مكعب ذخاير گازي ايران و حدود ۸۰ درصد از كل توليد 

گاز اين كشور را به خود اختصاص مي دهد.
سايت پارس جنوبي به مساحت ۳7۰۰ كيلومتر مربع 
بخشي از ميدان ۹7۰۰ كيلومتر مربعي است كه با قطر 
مشترك بوده اما ميدان گازي چالوس به  طور كامل در 

آب هاي ايران در درياي خزر واقع شده است.
در اين باره حتي سيدعماد حس��يني با اشاره به پروژه 
لرزه نگاري شرق درياي خزر، توضيح داد: شواهد حاكي 
از وجود ظرفيت قابل توجه گاز در دشت گرگان است. 
اطاع��ات 16 حلقه چاه حفاري  ش��ده در اين منطقه 
به همراه مطالعات ص��ورت گرفته همچون مطالعات 
ساختار مرزي پل، نشان  دهنده لزوم تغيير رويكرد فني 
نسبت به پتانسيل منابع هيدروكربوري در حوضه خزر 
جنوبي است كه اميد مي رود نتايج ناشي از حفاري چاه 
اكتشافي هيركان1 و چاه قزل تپه۳ هم تكميل كننده اين 

جمع بندي باشد.
وي با اشاره به هدف گذاري هاي تركمنستان براي كشف 
ذخاير گازي در خزر، ادامه داد: شركت نفت خزر با هدف 
يكپارچه سازي اطاعات لرزه نگاري حوضه خزر جنوبي 
و يافتن بهترين موقعيت حف��اري عميق، انجام پروژه 
لرزه نگاري ناحيه انتقالي دريا - خشكي شرق درياي خزر 

را در دستور كار قرار داده است.
اين پروژه آغ��ازي بر ايجاد تجربه لرزه نگاري در نواحي 
چالشي انتقال دريا - خشكي درياي خزر خواهد بود كه 
با توجه به ظرفيت هاي موجود در اين سواحل اهميت 

بسزا دارد.
اين مقام مسوول پروژه »حفاري و اكتشاف ساختار عظيم 
چالوس« را يكي از اهداف شركت نفت خزر در دو سال 
آينده و حفاري و اكتشاف در اين ساختار خواند و گفت: 
اين ساختار پس از س��اختار البرز بزرگ ترين ساختار 
درياي خزر اس��ت كه بر اس��اس مطالعه طرح توسعه 
راهبردي ميدان هاي هيدروكربوري حوضه خزر جنوبي 
توسط گروه مطالعاتي  SCSGو نتايج عملياتي ناشي از 
حفاري اكتشافي چاه هاي ميدان سردار جنگل برآورد 
مي شود اين ساختار داراي ظرفيت ذخاير درجاي گازي 
حدود يك چهارم پارس جنوبي باشد؛ موضوعي كه در 
عمل اين ساختار را در جايگاه دهمين مخزن گازي بزرگ 

دنيا قرار خواهد داد.
حسيني تصريح كرد: بر اس��اس برآوردها اين ساختار 
ظرفيت توليد معادل 11 فاز پارس جنوبي را داراست كه 
در صورت صحت برآوردها و موفق بودن عمليات اكتشاف 
ساختار چالوس، حجم گاز قابل برداشت اين ساختار 
به تنهايي 1/۵ برابر كل گاز قابل استحصال جمهوري 
آذربايج��ان و برابر با ۳۰ درصد كل گاز قابل برداش��ت 
كشورهاي حوضه درياي خزر خواهد بود از طرف ديگر 
بر اساس شواهد اين ساختار مي تواند ذخاير قابل توجهي 

نفت داشته باشد.
ريي��س هيات مديره ش��ركت نفت خ��زر تاكيد كرد: 
طبق اطاعات موجود ساختار چالوس به لحاظ حجم 
هيدروكربور درجا و قابل برداشت با هر يك از ميدان هاي 

بزرگ گاز و نفت جنوب كشور قابل مقايسه است.
SCSG حسيني افزود: بر مبناي برنامه مدون مطالعات

و SMDP، حفاري اكتشافي ساختار چالوس بايد در 
نخستين فرصت آغاز شود و بافاصله پس از اكتشاف، 
عمليات آزمايش طوالني مدت چ��اه براي چند ماه به  
منظور ارزيابي ظرفيت برداشت از مخزن در آن به اجرا 
درآيد تا بر اساس نتايج آن بهترين برنامه توسعه ميدان 
تهيه و اجرا شود. اين همخواني نتايج و ارزيابي ها شركت 
نفت خزر را برآن داشته تا از طريق بهره برداري حداكثري 
از ظرفيت هاي موجود به بهترين نحو فعاليت اكتشافي 
خود را در س��اختار چالوس آغاز كند و نقطه عطفي در 
اكتشاف منابع عظيم نفت و گاز در كارنامه صنعت نفت 

در شمال كشور به يادگار بگذارد.
بااين حال ظاهرا ساختار گازي - نفتي چالوس تنها هدف 
اكتشافي ايران در درياي خزر نيست بلكه ساختارهاي 
اكتشافي ديگري هم هست كه به احتمال زياد به كشف 

منابع نفت و گاز منجر خواهد شد.
حس��يني، اولويت انجام عمليات حفاري اكتشافي را 
ساختار ژئوفيزيكي رودسر مي داند و گفت: اين ساختار در 
بخش كم عمق جنوبي درياي خزر واقع شده و به  وسيله 

يك ناحيه زين اسبي از ساختار رامسر جدا شده است.
رييس هيات مديره شركت نفت خزر با بيان اينكه وجود 
هيدروكربور در س��اختار رودس��ر مي تواند گواه تاييد 
ظرفيت باالي هيدروكربوري در ساختار بزرگ رامسر 
باشد، افزود: شركت نفت خزر اين پروژه را با ديدي جامع 
و استراتژيك تعريف كرده است. نزديكي ساختار رودسر 
به ساحل و كم عمق بودن آب سبب شده با توجه به تجربه 
بسيار باالي صنعت نفت ايران در آب هاي كم عمق خليج 
فارس، ريسك عمليات اكتشافي س��اختار رودسر در 

كمترين حد ممكن باشد.
حس��يني ادامه داد: كشورهاي همس��ايه به خوبي به 
پتانس��يل باالي ذخاير گاز حوضه جنوبي خزر واقف 
هستند و به همين دليل جمهوري آذربايجان سكوي 
نيمه شناور حيدر علي اف را با هزينه اي بالغ بر يك ميليارد 
دالر در سال هاي گذشته وارد عمليات كرده است و اين 
سكو اكنون با اجاره روزانه ۳۰۰ هزار دالر براي توسعه 

ميدان شاه دنيز در اجاره شركت هاي خارجي قرار دارد.
به گفت��ه وي، براي پي بردن به اهمي��ت وجود ناوگان 
توانمند در درياي خزر ذكر همين نكته كافي است كه 
ش��ركت هاي خارجي براي حفاري چاهي معادل چاه 
پيش��نهادي چالوس هزينه اي بالغ بر ۹۰ ميليون دالر 
صرف مي كنن��د، در حالي كه به دليل وج��ود ناوگان 
توانمند شركت نفت خزر، طبق برآوردها پروژه حفاري 
اكتشافي چالوس حدود 1۹ ميليون دالر براي شركت 
ملي نفت ايران هزينه در پي خواهد داش��ت كه معادل 
هزينه حفاري چاه هاي ميدان هاي خليج فارس است. به 
 دليل ارزش باالي اين ناوگان است كه شركت نفت خزر 
تصويب هر چه سريع تر حفاري اكتشافي ساختار چالوس 
را يك تصميم هوشمندانه همسو با منافع ملي مي داند.

علي اصولي، مديرعامل ش��ركت نفت خزر هم با اشاره 
به اهميت ساختار گازي -  نفتي چالوس، با بيان اينكه 
67۵ كيلومتر از سواحل خزر مربوط به ايران است و اين 
منطقه بعد از خاورميانه و سيبري از مهم ترين مناطق 
حوزه انرژي جهان به ش��مار مي آيد، تصريح مي كند: 
افزون بر ويژگي هاي منحصربه فرد كشور براي صادرات 
انرژي همس��ايگان به بقيه مناطق جه��ان، در صورت 
موفقيت اكتشافي در ساختار چالوس و صحت برآوردها، 
بخش ايراني درياي خزر تبديل به هاب جديد انرژي دنيا 
خواهد شد و اين ميدان به تنهايي توان تامين ۲۰ درصد 
گاز مورد نياز اروپا را خواهد داش��ت كه به معناي جلب 
سرمايه گذاري هاي بزرگ خارجي در منطقه خواهد بود.

وي با بيان اينكه كشورهايي مانند چين و هند از نزديك 
وضع نفت و گاز منطقه خزر را رصد مي كنند، اضافه كرد: 
ايران با دارا بودن امن ترين مسير براي صدور نفت و گاز با 
امكاناتي نظير تاسيسات نفتي و گازي، تسهيات بندري، 
پااليشگاه ها و شبكه هاي لوله نفتي و گازي، مناسب ترين 
گزينه براي صادرات گاز به شرق و غرب است و با استناد به 
پيش بيني هاي مطرح  شده در صورت موفقيت حفاري 
اكتشافي در ساختار چالوس، نسخه شمالي عسلويه ايران 

در راه خواهد بود.

با توجه به ش�يوع گس�ترده ويروس كرونا برنامه هاي اوقات فراغت 
خان�واده  بزرگ فوالد خوزس�تان به ص�ورت مج�ازي )برخط( اجرا 

مي گردد.
ولي مهدي پور، دبير شوراي عالي فرهنگي شركت فوالد خوزستان 
ضمن اعالم اين مطلب به خبرنگار روابط  عمومي، اظهار داشت: شركت 
فوالد خوزستان به منظور پر كردن اوقات فراغت خانواده  ها، همه  ساله 
برنامه هاي مختلف فرهنگي، هنري و آموزشي را به صورت حضوري و 
در قالب كالس هاي آموزشي در رده هاي مختلف سني برگزار مي نمود. 
با توجه به شيوع گسترده ويروس كرونا اجراي طرح اوقات فراغت در 

سال جاري به صورت حضوري ميسر نشد.
وي افزود: از سويي با توجه به تاكيد مديرعامل محترم شركت مبني 
بر حفظ بنيان خانواده و اجراي برنامه هاي فرهنگي، هنري و آموزشي 
براي خانواده بزرگ فوالد و همچنين با تصويب رييس و اعضاي محترم 
ش�وراي عالي فرهنگي، در راستاي حفظ سالمت كاركنان تالشگر، 
بازنشس�تگان گرامي و خانواده هاي محترم آنان، برنامه هاي اوقات 

فراغت در سال ۱۴۰۰ به صورت مجازي )برخط( برگزار خواهد شد.
مهدي پور در ادامه گفت: در واقع ضرورت ايجاد فضاي ش�اد و مفرح 
براي خانواده ب�زرگ فوالد در ش�رايط محدويت ه�اي كرونايي، ما 
را بر آن داش�ت ب�ا نظارت واح�د روابط عمومي و همكاري ش�ركت 
توس�عه اقتصادي فراگير وفا و واحد آموزش و توسعه منابع انساني، 

زيرس�اخت  هاي الزم ب�راي برگ�زاري مجازي )برخ�ط( كالس هاي 
فرهنگي، هنري و آموزشي فراهم گردد.  دبير شوراي عالي فرهنگي 
فوالد خوزستان گفت: خوشبختانه با تالش هاي شبانه روزي همكاران، 
توانستيم سامانه جامعي را طراحي كنيم كه خانواده ها بدون حضور 
فيزيكي به راحتي از طريق آدرس اينترنتي وارد سامانه شده و پس از 
كسب اطالع از دوره هاي اوقات فراغت، با توجه به عالقه خود نسبت 
به ثبت نام در دوره مدنظر اقدام نمايند. مهدي پور افزود: ثبت نام اين 
طرح با شعار»در خانه ايمن از كرونا بياموزيم« آغاز شده و هدف اصلي 
از اجراي آن، استفاده بهينه خانواده ها از برنامه هاي فرهنگي، هنري 

و آموزشي با توجه به محدوديت هاي موجود است. 
دبير ش�وراي عالي فرهنگي فوالد خوزس�تان درباره مخاطبان اين 
طرح گف�ت: ظرفيت هاي كالس ه�اي مختلف به گونه اي اس�ت كه 
خانواده هاي كاركنان رس�مي، قراردادي، مس�تمر و غيرمس�تمر و 
همچنين بازنشستگان مي توانند، با مراجعه به آدرس سامانه نسبت 

به انتخاب رشته و ثبت  نام اقدام نمايند. 
گزارش خبرنگار ما حاكي است، عالقه مندان مي توانند با مراجعه به 
آدرس اينترنتي https: //b2n.ir/vafa۱۴۰۰ پس از كسب اطالع از 
ساير دوره ها، نسبت به انتخاب رشته موردنظر و ثبت نام اقدام نمايند. 
گفتني اس�ت، مهلت ثبت نام در ط�رح اوقات فراغ�ت از تاريخ 2۵ 

مردادماه لغايت  ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ است.

 اجراي مجازي برنامه هاي اوقات فراغت
 خانواده بزرگ فوالد خوزستان

ادامه از صفحه اول



تعادل |
نتايج پايش ملي محيط كسب وكار در بهار 1400 منتشر 
ش��د. داده هاي به دس��ت آمده نش��انگر اين است كه رقم 
شاخص ملي، 5/۹0 )نمره بدترين ارزيابي 10 است )محاسبه 
شده كه تا حدودي از وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي 
فصل گذش��ته )زمس��تان 13۹۹ با ميانگين 5/80( بدتر 
شده است. فعاالن اقتصادي مشاركت كننده در اين پايش، 
در فصل بهار س��ال جاري به ترتيب سه مولفه »غيرقابل 
پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصوالت، 
بي ثباتي سياست ها، قوانين و مقررات و رويه هاي اجرايي 
ناظر بر كسب وكار و دش��واري تأمين مالي از بانك ها« را 
نامناسبترين مولفه هاي محيط كسب وكار كشور نسبت به 
ساير مولفه ها ارزيابي كرده اند. همچنين بر اساس يافته هاي 
اين طرح در بهار 1400، استان هاي »كرمانشاه، كرمان و 
كردستان« به ترتيب داراي بدترين وضعيت محيط كسب 
وكار و استان هاي »سمنان، مركزي و خراسان رضوي« به 
ترتيب داراي بهترين وضعيت محيط كسب وكار نسبت به 
ساير استان ها ارزيابي شده اند. فعاالن اقتصادي همچنين 
به طور متوس��ط، ميزان تاثير كرونا بر كس��ب وكار را 
6/۲4 ارزيابي كردند. ذكر اين نكته ضروري است كه از 
آغاز شيوع كرونا در كشور از زمستان13۹8 اثرگذاري 
نامطلوب كرونا بر كسب و كارها روند كاهشي داشته، 
اما در اين فصل، اين روند متوقف و افزايشي شده است. 

     موانع اصلي كسب و كار
نتايج پايش ملي محيط كسب وكار ايران در بهار 1400 
نشان مي دهد با رسيدن اين شاخص به 5,۹0، وضعيت 
محيط كسب وكار نسبت به ارزيابي فصل گذشته )5.80( 
نامساعدتر شده است. بر اساس نتايج حاصل از پايش ملي 
محيط كس��ب وكار ايران در بهار 1400، رقم شاخص 
ملي، 5.۹0 )نمره بدترين ارزيابي 10 اس��ت( محاسبه 
ش��ده كه تا حدودي از وضعيت اين ش��اخص نسبت 
به ارزيابي فصل گذش��ته )زمستان 13۹۹ با ميانگين 
5.80( بدتر شده است. در بهار 1400، فعاالن اقتصادي 
مش��اركت كننده در اين پايش، به ترتيب س��ه مولفه 
»غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و 
محصوالت«، »بي ثباتي سياست ها، قوانين و مقررات و 
رويه هاي اجرايي ناظر بر كسب وكار« و »دشواري تأمين 
مالي از بانك ها« را نامناس��ب ترين مولفه هاي محيط 
كسب وكار كشور نسبت به ساير مولفه ها ارزيابي كرده اند.

     وضعيت شاخص استاني 
بر اساس يافته هاي اين طرح در بهار 1400، استان هاي 
كرمانشاه، كرمان و كردستان به ترتيب داراي بدترين 
وضعيت محيط كسب وكار و استان هاي سمنان، مركزي 
و خراس��ان رضوي به ترتي��ب داراي بهترين وضعيت 
محيط كس��ب وكار نسبت به ساير اس��تان ها ارزيابي 
شده اند. بر اس��اس يافته هاي طرح، ميانگين ظرفيت 
توليدي )واقعي( بنگاه هاي اقتصادي شركت كننده در 
فصل بهار معادل 38,64 درصد بوده كه نسبت به همين 
ميزان در زمس��تان گذشته )4۲.۷۲ درصد(، با كاهش 

تقريبي 4 واحدي مواجه شده است.

     شاخص كسب وكار از نگاه »شين«
بر اس��اس نظريه عمومي كارآفريني شين، شاخص ملي 
محيط كس��ب وكار ايران در بهار 1400، عدد 6,0۲ )عدد 
10 بدترين ارزيابي اس��ت( به دست آمده است كه بدتر از 
وضعيت اين ش��اخص در ارزيابي فصل گذشته )زمستان 
13۹۹ با ميانگين 5.۹6( اس��ت. ميانگين ارزيابي محيط 
اقتصادي عدد 6.1۹ است كه در ارزيابي فصل گذشته عدد 
6.15 حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد 
5.8۹ است كه در فصل گذشته عدد 5.81 ارزيابي شده بود. 
بر اين اساس، همانند فصل گذشته محيط جغرافيايي با عدد 
5.3۷ و محيط مالي با عدد 8.14 به ترتيب مساعدترين و 
نامساعدترين محيط ها بر اساس نظريه عمومي كارآفريني 
شين بوده اند. الزم به ذكر است كه شاخص شين به دليل در 
نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بيشتري 

نسبت به شاخص كل كشور برخوردار است.بر اساس نتايج 
اين پايش در بهار 1400، وضعيت محيط كس��ب وكار در 
بخش خدمات )5,۹6( در مقايسه با بخش هاي كشاورزي 
)5.83( و صنعت )5.۷8( نامناس��ب تر ارزيابي شده است.

در بين رشته فعاليت هاي اقتصادي برحسب طبقه بندي 
استاندارد ISIC.rev4، رشته فعاليت هاي »فعاليت اداري 
و خدمات پشتيباني«، »فعاليت حرفه اي، علمي و فني« 
و »آب رساني، مديريت پس��ماند، فاضالب و فعاليت هاي 
تصفيه« داراي بدترين وضعيت محيط كسب وكار و رشته 
فعاليت هاي »مالي و بيمه«، »سالمت انسان و مددكاري 
اجتماعي« و »آموزش« بهترين وضعيت محيط كسب وكار 
را در مقايسه با ساير رشته فعاليت هاي اقتصادي در كشور 
داشته اند. وضعيت محيط كسب وكار كشور برحسب تعداد 
كاركنان شاغل در بنگاه هاي بر اساس نتايج به دست آمده 
به صورت بنگاه هاي با كمتر از 5 كاركن )6,0۲( داراي بدترين 
وضعيت و بنگاه هاي داراي ۲00 كاركن و بيشتر از آن )5.۷1( 
داراي بهترين وضعيت محيط كسب وكار نسبت به ساير 
بنگاه ها ارزيابي شده اند. وضعيت محيط كسب وكار كشور 
برحسب سال تأسيس بنگاه اقتصادي در كارگاه هاي كمتر 
از ۲ سال، بدترين وضعيت )6,۷6( و در كارگاه هاي بيشتر 
از 16 سال، داراي بهترين وضعيت )5.۷6( ارزيابي شده اند.

    اثر كرونا بر كسب وكارها
فعاالن اقتصادي به طور متوس��ط، مي��زان تأثير كرونا بر 
كس��ب وكار را 6,۲4 ارزيابي كرده اند. الزم به ذكر است كه 
از آغاز ش��يوع كرونا در كشور از زمستان 13۹8، اثرگذاري 
نامطلوب كرونا بر كسب وكارها روند كاهشي داشته است ولي 
در اين فصل، اين روند متوقف و مجدداً افزايشي شده است.

در بين رشته فعاليت هاي اقتصادي برحسب طبقه بندي 
استاندارد ISIC.rev4 در فصل بهار 1400، فعاليت هاي 
»امالك و مستغالت )۷,۹8( «، »ساير فعاليت هاي خدماتي 
)۷.8۹( « و »تأمين جا و غذا ش��امل هتل ها، اقامتگاه ها و 
رستوران ها و تاالرهاي پذيرايي )۷.۷۷( « بيشترين آسيب 
را از شيوع ويروس كرونا متحمل ش��ده و در مقابل رشته 
فعاليت هاي »مالي و بيمه )3.45( «، »اس��تخراج معدن 
)5.۲5( « و »اطالعات و ارتباطات )5.45( « كمترين آسيب 

را از شيوع ويروس كرونا نسبت به ساير فعاليت ها متحمل 
شده اند.همچنين در فصل بهار 1400، ميزان آسيب وارده 
بر كسب وكارها از شيوع ويروس كرونا در استان هاي اردبيل 
)8,۲3( خراسان جنوبي )۷.8۲(، خراسان شمالي )۷.51( 
و آذربايجان غربي )۷.۲6(، بيشترين مقدار و در استان هاي 
مركزي )4.۹3(، سمنان )4.۹۹(، اصفهان )5.4۷( و زنجان 
)5.56(، كمترين مقدار نسبت به ساير استان ها توسط 

فعاالن اقتصادي ارزيابي شده اند.

     قوانين مخل كسب و كار 
از نگاه فعاالن اقتصادي

در اين فصل، پرسشي نيز از فعاالن اقتصادي در زمينه سه 
قانون، مصوبه يا دستورالعمل مهم مخل بر فرايند كسب وكار 
آنها به عمل آمد كه نتايج آن برحس��ب بيشترين درصد 
فراواني در زير بدان اش��اره مي شود. مهم ترين مواري كه 
فعاالن اقتصادي را در ارتباط با بانك مركزي آزرده خاطر 
كرده است، مي توان به »بسته سياستي برگشت ارز حاصل 
از صادرات سال هاي 13۹۷-1400 در جلسه كميته ماده 
۲ مصوب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و بخشنامه هاي 
بانك مركز مانند اخذ مابه التفاوت نرخ ارز، نحوه تخصيص 
ارز به گروه هاي كااليي خاص جهت واردات كاال« اشاره كرد. 
فعاالن اقتصادي همچنين »قانون ماليات بر ارزش افزوده، 
قانون ماليات هاي مستقيم شامل » ماده13۲: نرخ ماليات 
صفر براي درآمد ابرازي فعاليت برخي از كسب و كارهاي 
تازه تأس��يس؛ ماده 64: تعيي��ن ارزش معامالتي امالك؛ 
تراكنش هاي بانكي مربوط به اداره امور مالياتي مربوط به 
س��نوات ۹۲ الي ۹۷؛ و ماده 15۷و 156قانون ماليات هاي 
مستقيم در خصوص رسيدگي به ماليات بر درآمد توسط 
موديان مالياتي« را جزو قوانين و مقررات مخل كسب و كار 
در وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي كردند. درارتباط 
با س��ازمان گمرك، مواردي كه از نگاه فعاالن اقتصادي به 
عنوان قوانين و مقررات مزاحم كس��ب وكار نام برده شده، 
شامل مواردي چون » قوانين گمركي مربوط به ترخيص 
م��واد اوليه و قطعات مورد نياز؛ آيين نامه مربوط به يك بار 
اجازه ورود مواد اوليه، دستورالعمل هاي مربوط به تعيين 
تعرفه هاي گمركي غيركارشناسانه؛ ماده10۷� رسيدگي 

به اظهارنامه يا بازرس��ي كاالي صادراتي و وجوهي كمتر از 
ميزان مقرر و اخذ مابه التفاوت به تشخيص رييس گمرك 
از 5 درصد تا 50 درصد(؛ ماده 108 تبصره -1 در خصوص 
كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كاالي 
ورودي از گمرك و اخذ مابه التفاوت حقوق ورودي به ميزاني 
بيش از50 درصد.« است. قوانين و مقررات مخل كسب وكار 
در وزات صمت از نگاه فعاالن اقتصادي، »دستورالعمل  هاي 
مربوط به سامانه ثبت سفارش؛ لوازم مورد نياز قوانين مربوط 
به واردات مواد اوليه و تجهيزات و بخشنامه هاي ممنوعيت 
ثبت سفارش قطعات و قوانين و مقررات مربوط به صدور 
مجوزها از وزارت صمت صادرات و واردات« است. همچنين 
در مورد س��ازمان تامين اجتماعي، مواردي كه به عنوان 
قوانين مزاحم نام برده شده، شامل »ماده 46: در خصوص 
باز پرداخت مانده بدهي كارفرما به سازمان تامين اجتماعي؛ 
م��اده 38: در خصوص مكلف نمودن كلي��ه كارفرمايان و 
پيمانكاران تحت عضويت سازمان تامين اجتماعي مبني 
بر اينكه عالوه بر بيمه كردن كاركنان خود، نسبت به بيمه 
نمودن نيروهاي مربوط به پروژه هاي مناقصه اي و قراردادي 
نيز اقدام نمايند؛ ماده3۷: هنگام نقل و انتقال عين يا منافع 
موسسات و كارگاه هاي مشمول اين قانون مكل�ف اس�ت؛ 
گواهى سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق 
بيم�ه و متفرع�ات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد؛ ماده 46: 
در خصوص بازپرداخت مانده بدهي كارفرما به سازمان تامين 
اجتماعي.« است. دستورالعمل تامين مواد اوليه از بورس 
كاال و ثبت سفارش كاال در بورس كاالي ايران و مشكالت 
ثبت نام در سايت بهين ياب جهت اخذ سهيمه براي خريد 
از بورس كاال و همچنين قوانين مربوط به سازمان بورس 
و عدم تخصيص درس��ت سهميه ها كه موجب رانت شده 
است و لزوم توجه به اصالح آن در جهت جلوگيري از ايجاد 
رانت به بعضي از شركت ها و تامين مواد اوليه درشركت هاي 
كوچك و متوسط« از جزو قوانين مزاحم كسب وكار فعاالن 
اقتصادي در ارتباط با سازمان بورس كاالست. درارتباط با 
وزارت جهاد نيز »قوانين مربوط به صدور مجوزهاي واردات 
جهاد كشاورزي و قوانين رانتي مربوط به نهاده هاي دامي و 
تأمين كاالهاي اساسي« از جمله قوانين مزاحمي است كه 

فعاالن اقتصادي را مي آزارد. 
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ارزهاي بلوكه در ژاپن و كره 
صرف واردات واكسن شود

مهر | رييس كميته مش��ترك بازرگاني ايران و ژاپن 
گفت: بهتر است به جاي دادن ارز براي واردات واكسن 
كرونا، با اس��تفاده از بخش��ي از ارزهاي بلوكه شده در 
ژاپن، كره و ... واكس��ن وارد كنيم. بهرام شكوري اظهار 
داشت: اخيراً يك شركت خصوصي به ما مراجعه كرد 
كه براي واردات 5 ميليون دز واكسن آسترازنكا مجوز 
دريافت كرده است و اعالم كرد كه به زودي مي خواهد 
تا 50 ميليون دز هم وارد كند و وزارت بهداش��ت قول 
تأمين ارز را داده است. اين شركت براي تسريع فرايند 
از ما درخواس��ت كمك كرد. شكوري افزود: با توجه به 
حضور وزير امور خارجه ژاپن در ايران، به نظر مي رسد 
دولت مي تواند از طريق رايزني زمينه اي فراهم كند كه 
با استفاده از پول هاي بلوكه شده در ژاپن، واكسن وارد 
 كنيم؛ يعني به جاي دادن ارز براي واردات آس��ترازنكا 
و ... كه گران هم تمام مي شود، از ارزهاي بلوكه شده براي 
واردات اس��تفاده كنيم. وي ادامه داد: در حال حاضر به 
دليل محدوديت هاي تحريم، امكان استفاده از ارزهاي 
بلوكه شده وجود ندارد و حتي در قالب واردات كاال هم 
نمي توان از اين ارزها اس��تفاده كرد از اين رو با توجه به 
تسهيل واردات واكسن، بهتر است از بخشي از ارزهاي 

بلوكه شده براي ورود واكسن استفاده كرد.

بازگشت ارز صادراتي
به ۵۷ ميليون يورو رسيد

ايلن�ا |دبير كميته اقدام ارزي اظهار داش��ت: از ۲۲ 
فروردي��ن ۹۷ تا ۲3م��رداد 1400 از تعه��دات ارزي 
حدود 6۹ ميليارد يورويي تقريبا 5۷ ميليارد يورو به 
چرخه اقتصادي بازگشته است. احسان قمري با اشاره 
به اظهارات رييس جمهور در ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت در مورد شناس��ايي و رفع موانع ايفاي تعهدات 
ارزي صادركنن��دگان، اظهار كرد: تالش مي ش��ود با 
استفاده از ابزارهاي تشويقي، موجبات تسهيل و تسريع 
ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان فراهم ش��ود.وي 
افزود: از جمله مهم ترين موانع پيشاروي ايفاي تعهدات 
ارزي صادر كنندگان، اطالع رساني ناكافي در خصوص 
ضوابط و مقررات ايفاي تعهدات ارزي بوده و الزم است 
ضمن اطالع رساني شفاف، نسبت به تبيين مقررات و 
قوانين موجود اقدام شود. قمري در ادامه اضافه كرد: 
با تفويض اختيار انجام ش��ده در مورد پيگيري ايفاي 
تعهدات ارزي توسط، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بخشي از مشكالت حوزه ايفاي تعهدات ارزي استخراج 
و مرتفع شده است و اين روند ادامه خواهد داشت. وي 
بيان كرد: الزمه حل شدن مشكالت پيشاروي ايفاي 
تعهدات ارزي، تصميم گيري توسط مجموعه اي متولي 
و اس��تفاده از نظرات و ديدگاه هاي ساير بخش ها در 
تصميم سازي است و اميدواريم با استمرار پيگيري ها 
و اس��تفاده از نظرات كارشناس��ان، موانع و مشكالت 
برطرف شود. وي در ادامه تصريح كرد: الزمه ارزيابي و 
برنامه ريزي براي تسهيل و تسريع در ايفاي تعهدات 
ارزي وجود آمار و اطالعات صحيح بوده و الزم است 
تمام دستگاه هاي مسوول، ضمن در اختيار قراردادن 
آمار و اطالعات مربوط به صادرات، ايفاي تعهدات 
ارزي به تفكي��ك روش ها و دوره ه��اي مختلف و 
همچنين وضعيت هر يك از صادركنندگان در ايفاي 
تعهدات ارزي، ش��رايطي فراهم كنند كه از طريق 
درگاهي واحد، اطالعات پردازش و مورد اس��تفاده 
و بهره برداري قرار بگيرد. قمري با اش��اره به ايفاي 
تعهدات ارزي 8۲ درصدي صادرات اظهار اميدواري 
كرد: اميدواريم با ابالغ و تخصيص تمام يا بخشي از 
مشوق هاي صادراتي مندرج در قانون بودجه سال 
1400كشور، امكان استفاده از ابزارهاي تشويقي با 

رويكرد ايفاي تعهدات ارزي فراهم شود. 

واردات واكسن كرونا
به ۲۶ ميليون دز رسيد

ايرنا |معاون فني و امور گمركي گمرك ايران اعالم كرد: 
بيش از ۲6 ميليون دز واكسن كرونا در هفت ماه گذشته 
به كش��ور وارد شده اس��ت. »مهرداد جمالي ارونقي« 
اعالم كرد: از 15 بهمن ماه س��ال ۹۹ ت��ا 30 مردادماه 
امسال ۲6 ميليون و 6۷۹ هزار و 610 دز واكسن كرونا 
در 40 محموله از طريق گمرك فرودگاه امام خميني )ره( 
وارد كشور شده و پس از انجام فوري تشريفات گمركي 
تحويل نمايندگان وزارت بهداش��ت ش��ده است. وي 
افزود: تا تاريخ اعالم شده، ۲ ميليون و ۹11 هزار و 810 
دز واكسن آس��ترازنكا ژاپن، يك ميليون و 45 هزار دز 
واكسن روسي اسپوتنيك، ۲0 ميليون و 130 هزار دز 
واكسن سينوفارم چيني، ۷00 هزار و 800 دز واكسن 
كواكس كره جنوبي، 1۲5 هزار دز واكسن بهارات هندي 
و يك ميليون و 45۲ هزار ودز واكسن كواكس از ايتاليا 
وارد كشور شده است. به گفته ارونقي، همچنين در 6 
مردادماه س��ال جاري 315 هزار دز واكسن آسترازنكا 

روسي از سوي بخش خصوصي وارد كشور شده است.

الستيك ۱۵ درصد گران شد
تسنيم | سخنگوي انجمن توليدكنندگان تاير گفت: 
قيمت تمام شده توليد تاير بيش از 15 درصد افزايش 
داشته اما توليدكنندگان به اين نتيجه رسيدند كه بازار 
كشش افزايش بيشتر قيمت ها را ندارد. مصطفي تنها 
در خصوص تغييرات قيمتي انواع تاير، گفت: براساس 
مصوبه هيات مديره انجمن تاير، قيمت تايرهاي توليدي 
در كشور از امروز 15 درصد افزايش يافته است. وي افزود: 
قيمت تمام شده توليد تاير بيش از 15 درصد افزايش 
داشته اما توليدكنندگان به اين نتيجه رسيدند كه بازار 
كشش افزايش بيش��تر قيمت ها را ندارد. وي تصريح 
كرد: در شرايط فعلي توليد براي كارخانه ها آن هم با 
قيمت هاي قبل به صرفه نيست، البته توليدكنندگان 
تا حد توان مش��غول توليد هس��تند و نمي گذارند 
اختاللي در بازار به وجود  آيد اما با توجه به هزينه هاي 

توليد افزايش قيمت در تاير اجرايي شده است.

نگاه اتاق به كابينه اقتصادي 
نمايندگان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايران بارها از وضعيت اس��تثنايي 
اقتصاد در كشور گفته اند و در طول اين مدت، چندين 
بسته اصالح سياست گذاري اقتصادي در كشور از سوي 
اتاق ايران ارايه شده است. در آن گزارش ها عنوان شده 
كه اقتصاد در چند دهه اخير به ويژه ده سال اخير با تورم 
بس��يار باال، ركود اقتصادي و اشتغال زايي بسيار پايين 
و بي كيفيت و گس��ترش فقر و نابرابري مواجه است و 
معمواًل سياست گذار اقتصادي با اتخاذ سياست هاي 
ُمس��كن گونه، عالج ريش��ه اي مش��كالت را به آينده 
موكول كرده اس��ت. برون رفت از اين شرايط نيازمند 
اصالحات اساسي در سياس��ت گذاري ها و ساختارها 
است. غالمحسين شافعي، رييس اتاق ايران به »پايگاه 
خب��ري اتاق ايران« مي گوي��د: كاري كه آقاي ابراهيم 
رييسي، رييس جمهوري در چيدن تيم اقتصادي انجام 
داده، متفاوت از گذشته اس��ت. او از دايره بسته دايمي 
بيرون آمده و اين اقدامي كاماًل مثبت است. براي همين 
مي توانيم اميدوار باش��يم كه گرفتار دور باطل چرخه 
مشكالت نشويم. او درباره »احسان خاندوزي« گزينه 
وزارت امور اقتصادي و دارايي دولت سيزدهم مي گويد: 
آقاي خاندوزي خيلي از نشانه هاي مورد تقاضاي فعاالن 
اقتص��ادي را دارد به همين دليل مورد حمايت فعاالن 
بخش خصوصي براي تصدي اين پست هستند. او جواني 
است كه انرژي كافي براي كار دارد. جسارت الزم را براي 
ايجاد تغيير دارد. خاندوزي مدتي در مركز پژوهش هاي 
مجلس كار كرده و خودش هم كار كارشناسي انجام داده 
است. شافعي ادامه مي دهد: حضور يك كارشناس در 
وزارت امور اقتصادي و دارايي حداقل استفاده اي كه دارد 
اين است كه به نظر كارشناسان ديگر اهميت مي دهد 
و با آنها مش��ورت مي كند و نظرات كارشناسي را قبول 
مي كند. در جايي كه نظر كارشناسي حاكم باشد، حتمًا 
توفيق الزم به دست خواهد آمد. اهميت و لزوم مشورت 
با كارشناسان را بارها و بارها بخش خصوصي تاكيد كرده 
است. رييس اتاق ايران تصريح مي كند: خاندوزي در قوه 
مقننه هم مدتي به عنوان نماينده مجلس مشغول به كار 
بود. بنابراين به رابطه مطلوب دولت و مجلس و لزوم آن 
آگاهي دارد و اين حتما نقطه مثبتي خواهد بود. شافعي 
گفت: خان��دوزي اهل تعامل و گفت وگو اس��ت و اين 
خصيصه، اميدواري زيادي را در بين فعاالن اقتصادي 
ايجاد مي كند كه تيم اقتصادي دولت يعني وزير امور 
اقتصادي و دارايي، رييس بانك مركزي، رييس سازمان 
برنامه و بودجه و ساير اركان اقتصادي، هماهنگي الزم به 
وجود بيايد و خود همين مساله بسيار قابل اهميت است.

پرداخت ۱۹ هزار ميليارد ريال 
تسهيالت صادراتي

شاتا | معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در گزارشي 
اعالم كرد: نزديك به 1۹ هزار ميليارد ريال تسهيالت از 
محل بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي تا اوايل 
مرداد ماه سال جاري پرداخت شده است. معاونت طرح 
و برنامه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در خصوص 
پرداخت تس��هيالت صادراتي به منظور تأمين مالي 
و حمايت از صادرات، با اس��تناد ب��ه ابالغيه مربوط به 
بسته حمايت از توس��عه صادرات غيرنفتي، گفت: در 
راستاي هدايت منابع در جهت تحقق اهداف صادراتي و 
همچنين تسهيل و تسريع در فرآيند پرداخت تسهيالت 
س��رمايه در گردش به واحدهاي توليدي –صادراتي، 
سامانه يكپارچه اعطاي تسهيالت بسته موصوف از محل 
منابع صندوق توسعه ملي و تلفيق منابع بانك هاي عامل 
طرف قرارداد در سايت بهين ياب وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به آدرس www.behinyab.ir راه اندازي 
شده است. بر اساس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت 
صمت اين اقدام به منظور صادرات محصوالت اولويت دار 
به كشورهاي هدف انجام شده است و متقاضيان استفاده 
از اين تسهيالت، با ثبت نام و همچنين ثبت درخواست 
خود در سامانه موصوف مي توانند نسبت به دريافت آن 
اقدام كنند.طبق اين گزارش درخواست متقاضيان 
پس از ثبت در سامانه مذكور، به صورت خودكار مورد 
پردازش قرار گرفته و پس از تأييد به يكي از بانك هاي 
عامل، جهت تصويب و پرداخت تس��هيالت ارسال 
خواهد شد.الزم به ذكر اس��ت منابع در نظر گرفته 
شده براي تسهيالت بسته موصوف به صورت تلفيقي 
به نسبت 50 درصد منابع صندوق توسعه ملي و 50 
درصد منابع بانك عامل بوده و نرخ سود تسهيالت به 
صورت ميانگين نرخ سود تسهيالت صندوق توسعه 

ملي و نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار است.

قدرداني مديركل دفتر بازرسي 
استانداري از آبفاي استان اصفهان

مديركل دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي 
اس��تانداري اصفهان از تالش هاي مديرعامل، معاونان 
و مديران اين ش��ركت در برگ��زاري ديدارهاي مردمي 
به صورت منظم تجليل كرد. ص��ادق كرمي در ديدار با 
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
ارزيابي هاي صورت گرفته توسط بازرسان استانداري 
نشان مي دهد بخشنامه استاندار در خصوص ديدارهاي 
چهره به چهره مديران با مردم به خوبي و در كمال نظم به 
صورت هفتگي در اين شركت اجرايي شده است. وي در 
بخش ديگري از سخنانش تالش مديران و كاركنان آبفاي 
استان اصفهان را در تامين آب شرب پايدار شهروندان و 
روستاييان س��تود و گفت: توزيع عادالنه آب بين مردم 
با وجودكاهش بارندگي ها و كمبود ش��ديد آب، كاري 
بسيار سخت و دشوار است كه خوشبختانه شركت آب و 
فاضالب استان اصفهان در تابستان امسال از اين آزمون 
س��ربلند بيرون آمد. مديركل دفتر بازرسي، مديريت 
عملكرد و امور حقوقي اس��تانداري اصفهان در پايان با 
اهداي لوح تقديري به مديرعامل آبفاي استان اصفهان از 

خدمات وي و كاركنان اين شركت قدرداني كرد.

نتايججديدپايشمحيطكاردربهار1400منتشرشد

چراهشدارگمركدربارهكمبودوگرانيبرنججديگرفتهنشد؟

حال  نامساعد كسب وكارها  در  فصل اول

گران سازي »برنج« با ممنوعيت واردات! 
تعادل |

 قيمت برنج قد كشيد؛ رصد بازار نشان مي دهد، قيمت »برنج« 
ايراني در يك ركود بي سابقه به 45 هزارتومان رسيده است. 
افزايش قيمتي كه افت تقاضا را در پي دارد و چنانچه تدبيري 
انديشيده نشود، به تدريج از سبد خانوارها حذف خواهد شد. 
البته پيش تر در تيرماه س��ال جاري، معاون فني گمرك با 
اعالم افت نزديك به ۷0 درصدي واردات برنج از ابتداي سال 
تا پانزدهم تيرماه نس��بت به مدت مشابه سال قبل، نسبت 
به كمبود و گراني برنج در ماه هاي آتي هش��دار داده بود. او 
همچنين در نامه اي به صمت با اشاره به امتناع واردكنندكان از 
ورود محموله هاي برنج خريداري شده به دليل نگراني از عدم 
امكان ترخيص و رسوب محصول، خواهان بازنگري در مصوبه 
ممنوعيت واردات فصلي برنج كه از ابت��داي مرداد تا پايان 
آبانماه، اعمال مي شود، شد. هشداري كه البته از سوي صمت 
و جهاد كشاورزي جدي گرفته نش��د. حال با وجود تامين 
ارز نيمايي براي اين كاالي اساسي شاهد كاهش عرضه در 
بازار هستيم؛ كه ممنوعيت واردات فصلي در چنين شرايطي 
موجب تشديد اين مساله و در نتيجه رشد بيشتر قيمت برنج در 
بازار شده است. با اين حال، زنگ خطر گران تر شدن اين كاال 

طي ماه هاي آتي از همين حاال به گوش مي رسد. 

    هشداري كه جدي گرفته نشد!
از مرداد ماه سال جاري ممنوعيت واردات در دستور كار قرار 

گرفت. براساس اعالم عباس قبادي معاون بازرگاني داخلي 
وزارت صمت، به دستگاه هاي مربوط از جمله گمرك، تاكيد 
شد كه ممنوعيت واردات برنج در سال جاري از ابتداي مرداد 
تا پايان آبان ماه، اعمال مي شود. البته انجمن واردكنندگان 
برنج مخالف اعمال چنين ممنوعيتي بودند. با اين حال ستاد 
تنظيم بازار به منظور حمايت از مصرف كننده، شرايطي 
را در نظر گرفت كه براس��اس آن، ام��كان ترخيص براي 
محموله هاي وارداتي برنج كه تا قبل از 31 تيرماه به بنادر 
رس��يده و داراي اعالميه ورود يا قبض انبار است، به شرط 
اينكه ثبت سفارش داشته باشند، فراهم شود. از اين رو، در 
بازه زماني 4 ماهه ممنوعيت فصلي واردات برنج، آن بخشي 
كه قبل از اعمال ممنوعيت، داراي اعالميه ورود بوده يا قبض 
انبار شده باش��د، امكان ترخيص دارد. اعمال ممنوعيت 
فصل��ي واردات برنج هش��دار گم��رك را در پي داش��ت. 
به طوري كه مهرداد جمال ارونقي ۲6 تيرماه در نامه اي به 
عباس قبادي معاون بازرگاني داخلي وزارت صمت خواهان 
بازنگري در تاريخ ممنوعيت فصلي برنج جهت جلوگيري از 
كمبود يا افزايش قيمت برنج در ماه هاي آتي شد. معاون فني 
گمرك همچنين در نامه خود خطاب به قبادي تاكيد كرده 
بود كه با توجه به مراتب معنونه و خشكسالي سال جاري، 
تصميم ابالغ شده جهت جلوگيري از هرگونه تبعات كمبود 
برنج يا افزايش قيمت برنج در ماه هاي آتي، نياز به بررسي 
مجدد و بازنگري فوري دارد. از اين رو، در صورت صالحديد 

دس��تور فرمايند موضوع، مورد دقت و بررسي بيشتري 
قرار گيرد. در نهايت امر، پيشنهاد گمرك از سوي وزارت 
صمت و جهاد كشاورزي مورد موافقت قرار نگرفت و راي به 
ممنوعيت فصلي در همان بازه زماني اعالم شده صادر شد. 

     ممنوعيتي كه برنج را گران كرد!
اين هشدار در حالي صورت گرفت كه با توجه به خشكسالي 
در چند س��ال اخير و كاهش توليد برنج در سطح كشور 
در حال حاضر ش��اهد رشد قيمت برنج ايراني هستيم اما 
براساس آمار گمرك ايران واردات برنج كاهش يافته است. 
جزييات آمار گمرك نشان مي دهد، از يكم فروردين ماه 
1400 تا پانزدهم تيرماه تا 1400 صرف��ا 86 هزار و36۷ 
تن برنج وارداتي به ارزش ۷8 ميلي��ون و140هزار و ۹03 
ميليون دالر از گمركات كش��ور ترخيص شده است. اين 
در حالي است كه واردات برنج در همين بازه زماني در سال 
قبل، برابر با ۲۷۷ه��زار و6۹1 تن به ارزش ۲4۹ميليون و 
۷10 هزار و 538 بوده كه هم لحاظ وزني و هم ارزشي افت 
6۹ درصدي را تجربه كرده اس��ت. در نتيجه اين كاهش 
عرضه در كشور شاهد رشد بي سابقه قيمت برنج در بازار 
هستيم. به طوري كه قيمت هر كيلوگرم برنج ايراني تا 45 
هزار تومان و برنج هندي نيز 30 هزار تومان هم رسيده، كه 
در نتيجه اين رشد قيمت احتماال تقاضا براي اين كاالي 
اساسي كاهش پيدا خواهد كرد. بر اين اساس اين كاالي 

اساسي درحال تبديل شدن به كاالي لوكس براي بسياري 
از خانوارها است و به تدريج از سبد خريد آنها خارج مي شود. 
هرچند علي اكبري نايب رييس انجمن برنج عنوان كرده بود 
كه فروش برنج 45هزارتوماني در تهران حباب و گرانفروشي 
است و در صورتي كه شركتي هركيلوگرم از اين محصول را 
45 هزار تومان به فروش مي رساند بايد از آن سوال شود كه 
مگر شالي را به چه قيمتي خريداري كرده است.  براساس 
نامه مهرداد جمال ارونقي معاون فني و امور گمركي گمرك 
ايران مبني بر كاهش 6۹ درصدي واردات برنج به كشور و 
همچنين تركيب اين موضوع با تامين ارز نيمايي براي اين 
كاالي اساسي ما شاهد كاهش عرضه در بازار هستيم. در اين 
بين ممنوعيت واردات فصلي در چنين شرايطي موجب 
تشديد اين مساله و در نتيجه رشد بيشتر قيمت برنج در 
بازار شده است. در حاضر 8 تا 10 محموله برنج به مقصد 
كشور در حال بارگيري هستند كه صاحبان كاال به دليل 
محدوديت موجود و براي جلوگيري از رسوب كاالهاي 
خود در گمركات كش��ور اقدام به واردات نمي كنند كه 
در نتيجه اين موضوع ممكن است شاهد كمبود بيشتر 
در بازار باشيم.ناگفته نماند كه مسووليت هاي تنظيم 
بازار محصوالت كشاورزي به تازگي از وزارت صمت به 
وزارت جهاد كشاورزي بازگشته است، اما مسووالن اين 
وزارتخانه از پاسخگويي در اين باره به رسانه ها به عنوان 

نمايندگان مردم خودداري مي كنند. 

شاخص كل محيط كسب و كار

بهار 1400زمستان 99بهار 99سال 99سال 98سال 97سال 96
٭درصد تغييرات فصل بهار نسبت به
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خبرروز

۶۱۰ فوتي جديد كرونا در كشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۶۱۰ تن در كشور به دليل ابتال به كوويد-۱۹ جان خود را از دست دادند. همچنين بر اساس معيارهاي 
قطعي تش��خيصي، ۳۸ هزار و ۶۵۷ بيمار جديد مبتال به كوويد-۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۵ هزار و ۱۰۸ نفر از آنها بستري 
شدند. به اين ترتيب مجموع جانباختگان اين بيماري به به ۱۰۲ هزار و ۶۴۸ نفر و مجموع مبتاليان به كرونا ۴ ميليون و ۷۱۵ هزار 
و ۷۷۱ نفر رسيد. همچنين تاكنون ۱۶ ميليون و ۹۸۶ هزار و ۸۸۲ نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۶ ميليون و ۱۵۰ هزار و ۸۱۷ نفر نيز 
ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكس��ن هاي تزريق شده در كشور به ۲۳ ميليون و ۱۳۷ هزار و ۶۹۹ ُدز رسيد. در حال حاضر 

۳۵۹ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۵۹ شهر در وضعيت نارنجي و ۳۰ شهر در وضعيت زرد قرار دارد.

ادامهازصفحهاول

حوزه بهداشت و درمان 
منحصر به فرد است

 ايران در خاورميانه به لحاظ پرورش نيروي پزشك 
در رتبه هاي برتر قرار دارد، بر همين اساس به جرات 
مي توان گفت كه سرمايه گذاري براي نيروي انساني 
تحصيلكرده در شاخه پزشكي مي تواند كشور را در 
عرصه پذيرش توريست سالمت تقويت كند. كاهش 
خطاي پزشكي به ويژه در شرايطي كه كشور درگير 
بيماري ناشناخته كرونا است مي تواند اعتماد مردم 
را به پزشكان دو چندان كند. مساله ديگري كه بايد 
به آن توجه كرد مساله فرار مالياتي برخي از پزشكان 
است. در اليحه بودجه ۱۴۰۰ نصب دستگاه پوز در 
محل كار وكال و پزش��كان واجب ش��دد، اگر راهكار 
درستي تعريف كنيم مي توانيم از چنين خطاهايي 
جلوگيري كنيم، متاس��فانه در تمام مش��اغل فرار 
مالياتي وجود دارد و اين دور زدن قانون تنها مختص 
به پزشكان نيست. مجلس يازدهم با اجباري كردن 
نصب دستگاه پوز يا كارتخوان براي مشاغل متفاوت 
منجر شد كه اين فرار مالياتي در شغل هاي مختلف به 
حداقل ممكن خود برسد. هرچند در دو سال گذشته 
ثابت شد كه بيشتر پزشكان و كادر درماني با جان خود 
به قسم نامه بقراط عمل كرده اند. در كشور ما اسناد 
باال دستي محكمي وجود دارد كه قوانين از آنها زاده 
شده است، اما بايد بپذيريم ضعف نظارت در اجراي 
قوانين منجر شده تا شاهد بي قانوني هاي متعددي از 
جنس فرار مالياتي باشيم. اميدواريم نظارت بيشتري 
بر اجراي قوانين صورت بگيرد؛ انتظار مي رود برنامه 
هفتم توسعه بعد از تصويب در مجلس و تاييد شوراي 
نگهبان به درستي اجرايي شود. پزشكي در دو مقوله 
علم و تجهيزات درماني خالصه مي شود، بيماري كرونا 
با تمام تلخي هايي كه دارد ثابت كرد در كجا ضعف 
عملكرد داش��تيم اين بيماري فرصت طاليي بود تا 
مناطق محروم كشور شناسايي و كمبودها ديده شود، 
اوج گيري پيك پنجم كرونا از سيستان و بلوچستان 
محروم ترين استان  كشور تا خوزستان و كرمان بيشتر 
از هر زمان ديگر كمبودها را نشان داد. ايجاد سالمت 
يكسان در تمام كشور از امكانات و تجهيزات پزشكي 
گرفته تا نيروي متخصص كمترين نياز يك جامعه 
محسوب مي شود. تمام كمبودهاي حوزه سالمت را 
نبايد در كمبود امكانات و تجهيزات پزشكي خالصه 
كنيم. با وجود پرورش نيروهاي متخصص پزشكي 
بيشتر مناطق محروم كشور با كمبود پزشك و كادر 
درماني روبرو هستند و از طرفي در سايه بي توجهي 
به اين سرمايه تحصيلكرده شاهد خروج شبانه آنها 
از كشور هستيم. تمام كمبودهاي عرصه پزشكي 
و درماني از حضور نيروي انس��اني متخصص در 
مناطق محروم تا فرار مالياتي و كاهش خطاهاي 
پزشكي در كميسيون بهداشت و درمان بررسي 
مي ش��ود تا كمتر شاهد خس��ارات جبران ناپذير 
پزشكي در كشور باشيم. تمام آنچه گفته شد بايد از 
سوي وزير بهداشت بعدي مورد توجه قرار گيرد، تا 
بتوانيم شاهد ارتقاي روز افزون در اين حوزه باشيم.

گليماندگار|
 يكي ديگ��ر از وزيران پيش��نهادي كه 
اين روزها صالحيت او در مجلس مورد 
بحث و بررس��ي قرار گرفت  »بهرام عين اللهي« وزير 
پيشنهادي بهداشت و درمان بود. همان كسي كه به 
محض مطرح شدن اسمش آنچه بيش از همه مورد 
توجه قرار گرفت، امضاي او پاي نامه ممانعت از واردات 
واكسن كرونا به كشور بود. امضايي كه البته برخي از 
حاميان او آن را به صالحديد آن زمان ربط مي دهند و 
برخي ديگر معتقدند چطور كسي كه اين نامه را امضا 
كرده حاال مدعي مي شود از هر كجا كه بتوانند واكسن 
وارد مي كنند تا بتوانند اين بيماري را كه روزانه جان 
بيش از ۶۰۰ نفر در كشور را مي گيرد، ريشه كن كنند. 
به همين خاطر اين وزير پيش��نهادي ني��ز با مخالفان 
و موافقاني مواجه اس��ت كه بايد به تمام س��واالت آنها 
پاسخ دهد. اما مساله اي كه پيش از همه اينها بايد مورد 
توجه قرارگيرد اين است كه در تمام اين سال ها وزارت 
بهداشت و درمان هيچگاه اولويت اول دولت ها نبوده، نه 
در بحث انتخاب وزير كار بلد و توانا و نه در بحث اختصاص 
بودجه و تعيين سرانه بهداشت. بنا به اظهارات بسياري 
از متخصصان اين حوزه بهداش��ت و درمان هميشه در 
اولويت ۱۰ به بعد دولت ها قرار داش��ته و همين مساله 
باعث مي ش��ود كه اين وزارتخانه پيوسته با مشكالتي 
دس��ت و پنجه نرم كند كه انگار هيچگاه قرار نيس��ت 
حل بشوند. از پايين بودن س��رانه بهداشت و درمان در 
كش��ور گرفته تا كمبود نيروي انس��اني به خصوص در 
بخش پرستاري و نبود بيمه سراس��ري و قطع ارتباط 
مالي بين پزشك و بيمار، مشكالتي كه سال هاست در 
كش��ورهاي ديگر به طرق مختلف حل و فصل ش��ده و 
ما حتي نتوانستيم طرح پزش��ك خانواده را به درستي 
اجرا كنيم. حال مس��اله اينجاست كه وزير پيشنهادي 
رييس جمهور جديد تا چه اندازه مي تواند در پيشبرد اين 
اهداف موفق عمل كند. در جلسه بررسي صالحيت اين 
وزير پيشنهادي نيز افرادي موافق و مخالف برنامه هاي 

ارايه شده توسط او سخن گفتند. 

     آمارهاي قديمي در برنامه هاي 
وزير پيشنهادي

مساله مهمي كه بايد بيش از هر چيزي به آن توجه شود، 
آمار و ارقامي است كه وزير پيشنهادي در برنامه هاي 
خود به مجلس ارايه داده است. فتح اهلل توسلي نماينده 
مجلس در اين باره به »تعادل« مي گويد: بايد باور كنيم 
كه حوزه بهداشت و درمان يكي از مهم ترين حوزه هايي 
است كه نياز به توجه و بازنگري مجدد دارد. اين حوزه با 
سالمت انسان ها ارتباط مستقيم دارد و سالمت روحي 
و جسمي هر فرد با پيش��رفت اهداف جامعه مرتبط 
است. اينكه وزير پيشنهادي برنامه اي به مجلس ارايه 
داده كه بيشتر شامل كلي گويي و البته مصداق آوري 
از آمارهاي قديمي است باعث مي شود كه نشانه اي از 
تفكر استراتژيك در برنامه هاي او براي حوزه سالمت 
مش��اهده نكنيم. او در بخش ديگري از س��خنانش 
مي افزايد: متاسفانه ايشان نه در مورد برنامه هاي خود 
براي پيشبرد اقتصاد مقاومتي كه يكي از پايه هاي آن 
اجرايي شدن طرح پزشك خانواده به صورت سراسري 
است اش��اره اي كرده اند و نه به اين مساله كه پرونده 
سالمت الكترونيك كش��ور ۱۰ سال است كه به روز 
رساني نشده. همچنين وزير پيشنهادي هيچ اشاره اي 
به برنامه خود براي مقابله با زيرميزي گرفتن برخي 

پزشكان ارايه نداده اند. 
توس��لي مي گويد: همانطور كه در جلس��ه بررس��ي 
صالحيت وزير بهداش��ت هم به آن اش��اره كردم، فكر 
مي كنم برنامه اي را كه ايشان به مجلس داده اند، خود 
مطالعه نكرده اند! در واقع داشتن برنامه صحيح منجر 
به تصميم صحيح است، بس��ياري از كارها بايد مبناي 
تصميمات استراتژيك در حوزه سالمت قرار گيرد اما 
ايشان به عنوان وزير چيزي در اين رابطه در برنامه خود 
نداش��تند، برخي از مباحث عنوان شده در برنامه شان 
مربوط به سال ها قبل است در صورتي كه روزآمد كردن 
آمار و ارقام مربوط به وظايف يك وزير اس��ت. به عنوان 
مثال در برنامه وزير پيشنهادي علت اصلي مرگ ايرانيان 
بيماري هاي عروقي عنوان شده كه اين موضوع حداقل 

مربوط به ۵ س��ال قبل است و اكنون اين كروناست كه 
مردم را قتل عام مي كند. گفتن��د آلزايمر ۱۰۳ درصد 
افزايش داش��ته كه اين براي ۵ سال قبل است و به روز 
نيست و اين بيماري در جامعه بسياري از مردم را دچار 
نسيان كرده است. برنامه شما براي كنترل اين بيماري 
چيست؟ اين نماينده مجلس اظهار مي كند: حتي آماري 
كه ايشان براي تزريق واكسن كرونا در برنامه خود ارايه 
داده اند مربوط به دو ماه قبل است و به روز رساني نشده، از 
سوي ديگر وقتي در مورد بيماري هاي روانپزشكي حرف 
 زده اند آماري كه ارايه مي دهند حداقل به ۱۰ سال پيش

 بر مي گردد و به روز رس��اني نشده است، اينها ايراداتي 
است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 

توسلي در پايان مي افزايد: از همه مهم تر اينكه ما هيچ 
راهكاري براي بهبود وضعيت پرستاران و كادر درمان در 
برنامه هاي ارايه شده توسط وزير پيشنهادي بهداشت 
و درم��ان پيدا نكرديم و نمي دانيم كه قرار اس��ت با اين 
مشكالت كه هر روز كادر درمان با آن مواجه اند قرار است 
چه برخوردي بشود؟ ضمن اينكه در مورد طب سنتي هم 

هيچ اظهارنظري نداشته اند.

      وزير پيشنهادي سوابق درخشاني دارد
اما در كنار مخالفان »بهرام عين اللهي« نمايندگاني هم 
بودن��د كه از برنامه هاي او دفاع و اين ش��خص را گزينه 
مناسبي براي پست وزارت بهداشت و درمان دانستند. از 
جمله اين افراد، »خليل بهروزي فر« نماينده فومن است.
او در اي��ن باره ب��ه تعادل مي گوي��د: مهم ترين موضوع 
اي��ن روزها در حوزه بهداش��ت ودرمان بحث چگونگي 
مقابله با بيماري كرونا اس��ت كه خوشبختانه ايشان در 
برنامه هايشان هم به برقراري الك داون اشاره كرده اند 
و هم واردات واكس��ن را در نظر گرفته اند. از نظر من ۹۱ 
درصد برنامه هاي ايشان براساس ارزيابي معاونت مجلس 
در تطبيق يا همسو با اسناد باالدستي است و حكايت از 
تسلط قابل توجه ايشان به اين موضوع است و ۹ درصد 
اشاره نشده است كه نس��بت به ميانگين ۱۵ درصدي 

وزراي پيشنهادي رقم مناسبي است.

بهروزي فر مي افزايد: در اين ش��رايط ما بيش از هر چيز 
بايد به مساله كرونا و راهكارهاي كنترل اين بيماري در 
كشور توجه كنيم، موردي كه وزير پيشنهادي به خوبي 
آن را درك كرده و در برنامه پيشنهادي خود گنجانده اند، 
هر مس��اله ديگري مي تواند به م��رور زمان حل و فصل 
ش��ود اما در حال حاضر كه كشور با بحران كرونا مواجه 
است ما نيز بايد تمام توجه خود را معطوف به اين قضيه 
 كنيم و ببينيم وزير پيشنهادي چه راهكارهايي را براي 

برون رفت از اين بحران ارايه داده است. 
اين نماينده مجلس اظهار مي دارد: مس��اله مهم بعدي 
توج��ه به كادر درمان و مش��كالت آنهاس��ت، اينكه ما 
بتوانيم هر چه زودتر فشار را از روي كادر درمان برداريم 
و در پرداخت حق و حقوق آنه��ا به موقع عمل كنيم از 
نشانه هايي است كه در برنامه وزير پيشنهادي به چشم 
مي خورد و با روحيه مبارزي كه من از ايشان سراغ دارم 
مطمئن هستم كه اين مش��كل هم در صورت انتخاب 

ايشان با اكثريت آرا مرتفع خواهد شد. 

      واكسيناسيون كرونا را تا بهمن ماه 
به پايان مي رسانيم

اما وزير پيشنهادي دولت نيز در صحن علني مجلس اين 
امكان را داشت كه از برنامه هاي خود دفاع كند. او قبل از 

هر چيز به مساله واكسيناسيون اشاره كرد و وعده پايان 
آن تا آخر بهمن ماه را به مردم و نمايندگان آنها داد. البته 
كه مردم بيش از دو سال است كه به اين وعده ها عادت 
كرده اند و تا زماني كه نشانه اي از اجرايي شدن آن نبينند 
اين دست شعارها را تنها در حد همان شعار باور مي كنند. 
او با اش��اره به اين موضوع كه در اس��فند ۹۸ جزو اولين 
كساني بوده كه به كرونا مبتال شده است، گفت: من مرگ 
را به چشم خود ديدم و اما خدا دستم را گرفت و بازگشتم 

تا به جمع مدافعان سالمت بپيوندم. 
عين اللهي افزود: وزير بهداش��ت وقتي وزير است كه 
در كنار مردم ايس��تاده باشد و براي سالمت آنها خود 
را به آب و آتش بزند، من يك طبيب هستم، نه تاجر يا 
صنعتگر. دوشادوش مد افعان سالمت در خدمت مردم 
خواهم بود و درمان مردم نبايد بدون هيچ معطلي، به 
تعويق بيفتد. به هر حال حفظ جان مردم نخس��تين 
اولويت من در حوزه مقام عالي وزارت بهداشت خواهد 
بود و س��المت آنها خط قرمزم بوده و دفاع از سالمت 
محور همدلي ايرانيان در دولت مردمي است. او تاكيد 
كرد: در دفاع از سالمت مردم همه شكاف ها در مفهوم 
بزرگ انسانيت حل مي شود و مي توانيم بر بيماري كرونا 
غلبه كنيم و جهاد سالمت را در سنگر وزارت بهداشت 
ادامه مي دهم. عين اللهي س��المت مردم را خط قرمز 

خود دانست و واكسيناسيون و تهيه واكسن كرونا را به 
عنوان اصلي ترين برنامه وزارت بهداشت عنوان كرد.

عين الله��ي ادام��ه داد: ام��روزه در دنيا ثابت ش��ده 
واكسيناسيون مهم ترين عامل جلوگيري از كرونا و 
كاهش ميزان مرگ و مير اس��ت و فردي كه واكسن 
مي زند، به اين بيماري مبتال شده اما شدت بيماري 
كم مي شود. واكسيناسيون عليه كرونا از مهم ترين 
برنامه هاي اصلي من در وزارت بهداشت است و ۱۲۰ 
ميليون دز واكسن براي ۶۰ ميليون نفر باالي ۱۸ سال 
در كشور الزم داريم. وزير پيشنهادي بهداشت افزود: 
تاكنون حدود ۲۲ميليون دز واكسن به مردم تزريق 
شده ولي از طريق توليد داخلي نمي توانيم ۹۸ ميليون 
دز واكسن تهيه كنيم به همين خاطر واردات واكسن 
حتي از بخش غيردولتي را فعال خواهيم كرده و البته 
تهيه آن با سياست هاي رييس جمهور انجام مي شود 
و وزارت بهداش��ت بايد چرخه س��رما را نيز حفظ و 
ثبت كن��د. به گفته عين اللهي، ت��ا پايان بهمن ماه 
واكسيناسيون عليه كرونا را به پايان مي رسانيم و 
با توجه به امكانات زياد و افراد انقالبي كه در كشور 
وجود دارد با استفاده و كمك از ظرفيت شهرداري، 
نيروي انتظامي، بسيج و هالل احمر مي توانيم اين 

رسالت بزرگ را انجام دهيم.

گزارش

بررسيصالحيتوزيرپيشنهاديبهداشتدرمجلس

وزيرپيشنهاديسوابقدرخشانيدارد
آمارهاي ارايه شده در برنامه وزير به روز رساني نشده اند

رويخطخبر

برگزاريحضوريدورههايسوادآموزي
رييس س��ازمان نهضت س��وادآموزي با 
اش��اره به اينكه براي س��ال جاري ۳۰۰ 
هزار بيسواد را تحت پوشش برنامه هاي 
سوادآموزي مي بريم و كالس گذاري هاي 
جديد در ش��هريور انجام مي شود، گفت: 
ما كالس ه��ا را تا حد ممك��ن به صورت 
حضوري و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
برگزار مي كنيم. شاپور محمدزاده درباره 

ميزان جذب بيس��وادان در س��ال جاري اظهار كرد: 
ما همه س��اله قبل از كرونا ۳۶۰ تا ۴۰۰ هزار بيسواد 
جذب مي كرديم كه در ايام كرونا آن را به ۳۰۰ هزار نفر 
رس��انديم. رييس سازمان نهضت سوادآموزي با بيان 
اينكه در حال سرانجام بخشي آموزش هاي سال ۹۹ 
هستيم كه در مرداد و نهايتا شهريور به اتمام مي رسد 
گف��ت: كالس گذاري هاي جديد در ش��هريور انجام 

مي شود. محمدزاده درباره نحوه برگزاري 
كالس هاي نهضت عنوان كرد: ما كالس ها 
را تا حد ممكن به ص��ورت حضوري و با 
رعاي��ت پروتكل هاي بهداش��تي برگزار 
مي كنيم زيرا جامعه مخاطب ما بزرگسال 
هستند و مستقل از مدارس پيرامون نحوه 
برگزاري كالس هاي آنها تصميم گيري 
مي ش��ود. ضمن آنكه بس��ياري از آنها تا 
زمان شروع كالس ها واكس��ن زده اند كه كار را براي 
ما راحت تر مي كند. وي با اشاره به اينكه حق الزحمه 
آموزش دهندگان به طور كامل پرداخت ش��ده است، 
درباره آخرين نرخ باس��وادي در كش��ور نيز گفت كه 
باتوجه به مجموع اقدام��ات صورت گرفته به منظور 
كاهش آمار بيسوادي، نرخ باس��وادي از ۹۴.۷ درصد 

در سال ۹۵ به ۹۶.۶ درصد در سال ۹۹ رسيده است.

نگرانيبرايبستريبيماراندرتهرانوجودندارد
اس��تاندار تهران ب��ا تاكيد ب��ر اينكه 
در ح��ال حاض��ر مراجعان س��رپايي 
در اس��تان ته��ران چند روزي اس��ت 
كه كاهش داش��ته اس��ت، گفت: اين 
وضعي��ت اميدواركنن��ده اس��ت كه 
در چن��د روز آينده كاه��ش بيماران 
بستري و فوتي را شاهد باشيم و نگراني 
براي پذيرش و بس��تري بيم��اران در 

 تهران وجود ندارد. انوش��يروان محس��ني بندپي
 افزود: در حال حاضر مراجعان سرپايي در استان 
چند روزي اس��ت كه كاهش داش��ته اس��ت. اين 
وضعيت اميدواركننده است كه در چند روز آينده 
كاهش بيماران بس��تري و فوتي را شاهد خواهيم 
بود. او ادامه داد: در روز گذشته ۶۸۵ فوتي در كشور 

داشتيم كه ۱۴۵ نفر آن در استان تهران 
بوده اند. در حال حاضر هيچ نگراني براي 
بستري و پذيرش بيماران وجود ندارد 
و دو شهرستان بهارستان و اسالمشهر 
جمعيت بااليي دارند كه در شهرستان 
بهارستان با كمك جمعيت هالل احمر 
يك بيمارس��تان صحرايي ۴۰ تخته 
راه اندازي كرديم و در اسالمش��هر نيز 
مركز مديريت بحران س��وله اي را افتتاح كرده كه 
ظرفيت ۴۰ تخت را دارد. بندپي تاكيد كرد: سامانه 
۶۰۷۰ راه اندازي ش��ده كه هيچ يك از شهروندان 
نگراني نداشته باش��ند. درمانگاه هاي سرپايي هم 
دو برابر ش��ده اند تا بيمار داروهاي خود را دريافت 
كند و بستري و ايزوالسيون را در منزل انجام دهد.

ابرازنگرانيازخطرتركيبدوواريانتالنداودلتا
رييس انجمن ويروس شناسي ايران با 
ابراز نگراني از خطر تركيب دو واريانت 
الندا و دلتا گفت: طبق بررسي ها، هنوز 
گزارشي از ويروس الندا در كشور نشده، 
اما نگراني كه وجود دارد اين اس��ت كه 
جهش ه��اي مختلف با ه��م تركيب 
شوند و قدرت انتقال بااليي پيدا كنند 
كه مي تواند خيلي خطرناك باش��د و 

مشكالت جديدي را ايجاد كند. عليجان تبرايي بيان 
كرد: ويروس النداي كرونا از حدود ۷ الي ۸ ماهه اخير 
در كشور پرو و امريكاي التين شايع شد كه به تدريج 
توسعه يافت و به كش��ورهاي ديگر رسيد. او ادامه 
داد: طبق گزارش هاي رس��يده، ويژگي اصلي اين 
ويروس مقاومت در برابر واكسن است كه سيستم 
ايمني را تح��ت تاثير قرار مي دهد و به همين دليل 

اين واريانت مهم تر شده است و قدرت 
انتقال بيشتري دارد. تبرايي افزود: طبق 
بررسي ها، هنوز گزارشي از اين ويروس 
در كشور نش��ده، اما نگراني كه وجود 
دارد اين است كه جهش هاي مختلف با 
هم تركيب شوند و قدرت انتقال بااليي 
پيدا كنند كه مي تواند خيلي خطرناك 
باشد و مشكالت جديدي را ايجاد كند. 
به هر ح��ال اميدوارم، اول انجام واكسيناس��يون و 
ايج��اد ايمني ۸۰ درصد اتفاق بيفت��د چون درباره 
ويروس آلفا با ۷۰ درصد هم ايمني ايجاد مي ش��ود 
اما واكسيناسيون در واريانت دلتا بايد به ۸۰ درصد 
برسد، كه همين هم به زمان بيشتر نياز دارد، بنابراين 
اميدوارم سرعت توليد و واردات به سمتي برود كه 

نيازهاي متنوع را تامين كند. 

رويداد

صندوق حمايت از افراد داراي معلوليت و دفتر اشتغال 
سازمان بهزيس��تي هيچ كدام در قطع مستمري افراد 
داراي معلوليت و ساير مددجويان تحت پوشش سازمان 
بهزيستي دخالتي ندارد. مديركل اشتغال و كارآفريني 
سازمان بهزيستي كشور با بيان اين مطلب گفت: دفتر 
مركزي اين صندوق راه اندازي شده است، البته راه اندازي 
اين دفتر به معناي اين نيست كه سازمان كاري و اجرايي 
صندوق شروع به كار كرده است، اعتبار الزم براي اين 
صندوق نيز در اساسنامه ۲۰ ميليارد تومان در نظر گرفته 
شده بود كه خوشبختانه در بودجه امسال ۲۴ ميليارد 
تومان براي آن اعتبار اختصاص يافت. در حال حاضر به 
صورت فوريتي بعد از افتتاح صندوق ديگر اقدامات نيز 
در حال انجام است. رضا دهقان تصريح كرد: يكي از اين 
اقدامات ما در راستاي اقدامات اجرايي صندوق، شناسايي 
بانك هاي عامل است تا حس��اب صندوق در آن بانك 
بررسي و ايجاد شود. همچنين بايد گردش مالي صندوق 
در بانك شكل بگيرد. با توجه به اينكه افراد تحت پوشش 
اين صندوق داراي معلوليت هستند بايد در نظر بگيريم 
كه شعب بانكي كه براي دريافت وام معرفي مي شوند از 
فضاي فيزيكي و مناسب سازي شده برخوردار باشند. 
مديركل اشتغال و كارآفريني سازمان بهزيستي كشور 
در پاسخ به اين سوال كه آيا بانك هاي عامل مشخص 
شده است، گفت: گزينه هايي در اين خصوص مطرح 
شده كه بايد با آنها نشست مشترك برگزار كرد و بايد با 
آنها به توافق برسيم. منابعي كه ما در بانك مي گذاريم 
به عنوان سرمايه صندوق است و در قبال آن نيز بانكي 
براي افزايش سرمايه منابع مالي به ما كمك مي كند. 
همچنين آيين نامه مالي معامالتي صندوق و مكانيسم 
عملكرد مالي صندوق كه بر اساس آن شكل مي گيرد، 

بايد در هيات امناي صندوق تصويب شود.

     اعطاي هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان وام 
دهقان تصريح كرد: تا زماني كه اين آيين نامه تصويب 
نشود امكان پرداخت تس��هيالت در قالب صندوق 
وجود ندارد اگرچه صندوق ش��كل گرفته، برنامه و 
بودجه حداقلي براي آن در نظر گرفته شده است، اما 
اين ۲۴ ميليارد تومان در قبال جامعه هدف و نيازهايي 
كه جامعه هدف ما دارد اصاًل اعتبار چنداني محسوب 
نمي شود. ما در سال گذشته از ۲۳۰۰ ميليارد تومان 
كه در شبكه بانكي كشور و در ۱۶ بانك وجود داشت، 
هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان وام را در اختيار مددجويان 
قرار داديم، البته بالغ بر ۵۰ الي ۶۰ درصد اين وام در 
اختيار مددجويان داراي معلوليت قرار گرفته است. 
يعني از ه��زار و ۷۵۰ ميليارد تومان يك س��وم در 
اختيار مددجويان حوزه اجتماعي قرار گرفته است، 
همچنين حدود دو سوم آن يعني ۶۰% اين وام ها كه 
حدود ۱۱۰۰ ميليارد تومان مي شود در اختيار افراد 
داراي معلوليت قرار گرفته است بنابراين ۲۴ ميليارد 
تومان اعتبار صندوق براي پرداخت وام به مددجويان 
اصاًل مبلغ قابل توجهي نيس��ت البت��ه ما بايد براي 

مخارج جاري صندوق نيز اعتباري در نظر بگيريم.

       نمي توانيم فورًا تسهيالت پرداخت كنيم
او با بيان اينكه در حال حاضر س��اختمان از بهزيستي 
گرفته ش��ده اما تجهيزات آن باي��د از منابع صندوق 
خريداري ش��ود چرا كه صندوق يك نهاد مستقل از 
نظر اداري مالي اس��ت و بايد ب��راي خود هزينه كند، 
خاطرنشان كرد: به صرف اينكه يك ساختمان را گرفتيم 
و به عنوان دفتر مركزي صندوق را مستقر كرده ايم تا ساز 
و كار اداري صندوق شكل بگيرد به اين معني نيست كه 

مي توانيم فورا تسهيالت را پرداخت كنيم.

      استفاده از ظرفيت اشتغال افراد 
داراي معلوليت 

مديركل اش��تغال و كارآفريني سازمان بهزيستي 
كشور در پاسخ به اين س��وال كه آيا از افراد داراي 
معلوليت به عن��وان عوامل اجراي��ي اين صندوق 
استفاده مي شود؟ گفت: هميشه اين توقع و انتظار 
در جامعه هدف وجود دارد كه همانطور كه قانون 
تعيين كرده اس��ت اف��راد داراي معلوليت بايد در 
ظرفيت هاي استخدامي و اشتغال در كشور به كار 
گرفته ش��وند و اين انتظار، انتظار به جايي است و 
اف��راد داراي معلوليت نيز مانند افراد س��الم حق و 
حقوقي دارند كه يكي از اين حق و حقوق اشتغال 
اس��ت و ترديدي در آن وجود ندارد در حال حاضر 
صندوق ش��كل گرفته است به عنوان يك موسسه 
جديد تاسيس شده است و طبعًا زماني كه بخواهد 
نيروي اجرايي ب��ه كار بگيرد حتمًا از جامعه هدف 
كه افراد داراي معلوليت هستند در قالب فرصتهايي 
كه براي اس��تخدام و اش��تغال براي اين افراد نيز 
وجود دارد، براي كار در صندوق اس��تفاده خواهد 
كرد. دهق��ان تصريح كرد: آن چي��زي كه تاكنون 
مقرر ش��ده و در حال انجام است عضويت دو نفر از 
نمايندگان جامعه معلولين كشور در هيات امناي 
صندوق است دو نفر از دوستاني كه تجربه مرتبط 
با كارآفريني داشته اند و همچنين نماينده شبكه 
انجمن هاي معلولين در كشور هستند در هيات امنا 
نيز عضو هستند، دكتر محمود نژاد و علي زارع نفر 
دوم رييس شعبه بانك تجارت است و تجربه بانكي 
داش��ته و تخصص در زمينه مالي بانكي دارد و در 
تركيب هيات امناي صندوق حضور دارند، بنابراين 

جامعه معلوالن نيز در هيات امنا سهيم هستند.

مستمريمددجويانبادريافتوامقطعنميشود
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